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Uradne objave
Uradni list
Republike Slovenije

Javna naročila
po Zakonu

o javnih naročilih
(ZJN-1)

ZJN-11
Zahteva za objavo predhodnega

razpisa

Na podlagi 66. in 67. člena Zakona o
javnih naročilih naročamo objavo
predhodnega razpisa

Ob-73285
1. Naročnik: Elektro Celje – Javno po-

djetje za distribucijo električne energije, d.d.
2. Naslov  naročnika:  Celje,  Vrunčeva

2a, tel.: 03/4201-000, faks:
03/54-85-023.

3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-
ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: posodobitev tehno-
loške opreme distribucijskega centra
vodenja (DCV Elektro Celje) in oddalje-
nih delovnih mest.

4. Kraj dobave: Elektro Celje, d.d., lo-
kacija Celje, Krško, Slovenj Gradec.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: september 2002.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: po-
močnik direktorja Rade Kneževič, univ. dipl.
inž. el., tel. 03/42-01-391.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: naročilo bo oddano po
odprtem postopku.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 27. 6. 2002.

Elektro Celje, d.d.

Št. 402-04-22/2002 Ob-73643
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ser-

vis skupnih služb Vlade, po pooblastilu.
2. Naslov naročnika: Gregorčičeva

27/a, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali sto-

ritev, ki bo predvidoma naročeno v na-
slednjih 12 mesecih: dobava pisarniške-
ga, računalniškega in ostalega potro-
šnega materiala za potrebe Davčne upr-
ave Republike Slovenije z uradi po
Sloveniji.

ZJN-12.B
Zahteva za objavo javnega

razpisa za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku

Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila blaga po
odprtem postopku

Podaljšanje roka

Št. 025-3/2002-39 Ob-73264
Geodetska uprava je objavila javni razpis

po odprtem postopku za izbiro izvajalca za
dobavo goriva in dodatne opreme v Ura-
dnem listu RS, št. 23 z dne 15. 3. 2002,
Ob-65784.

V skladu s sklepom Državne revizijske
komisije za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil, številka 018-76/02-24-952 z dne
13. 5. 2002 in v skladu s postopki rebalan-
sa proračuna se postopek oddaje javnega
naročila za izbiro dobaviteljev goriva in do-
datne opreme nadaljuje za sklope:

– sklop 2: Območna geodetska uprava
Koper,

– sklop 5: Območna geodetska uprava
Maribor,

– sklop 8: Območna geodetska uprava
Novo mesto,

– sklop 11: Območna geodetska upra-
va Ptuj,

– in sklop 13: Glavni urad.
Postopek oddaje javnega naročila za na-

vedene sklope se nadaljuje v skladu s po-
goji iz razpisne dokumentacije.

Ponudbo je potrebno predložiti do 29. 7.
2002 do 9. ure na naslov: Geodetska upra-

4. Kraj dobave: Davčni uradi po Slo-
veniji.

5. Ocenjeni datum začetka javnega na-
ročila, če je določen: predvidoma v roku
10 dni.

6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije:
Franci Kodela, tel. 01/478-18-20, Breda
Kosec, tel. 01/478-18-21.

7. Morebitne druge informacije o načr-
tovanih naročilih: kot v točki 6.

8. Datum odposlanja zahteve za obja-
vo: 3. 7. 2002.

Servis skupnih služb Vlade

va Republike Slovenije, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana.

Javno odpiranje ponudb bo dne 29. 7.
2002 ob 10. uri v prostorih Geodetske
uprave Republike Slovenije, sejna soba v
pritličju. Veljavnost ponudb je 30 dni po
odpiranju ponudb.

Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor

Geodetska uprava Republike Slovenije
Glavni urad Ljubljana

Št. 17/2002 Ob-73254
1. Naročnik: Dom upokojencev Ptuj.
2. Naslov naročnika: Volkmerjeva 10,

2250 Ptuj, tel. 02/78-07-300, faks
02/771-45-31.

3. (a) Vrsta in količina blaga: prehram-
beno blago, pralna sredstva, čistila in
papirna galanterija.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:

– A kruh in pekovsko pecivo,
– B mleko in mlečni izdelki,
– C sveže meso in mesni izdelki,
– D sveže sadje in zelenjava,
– E splošno prehrambeno blago,
– F pralna in čistilna sredstva ter papirna

galanterija.
4. Kraj dobave: Ptuj, Muretinci.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 1. 9. 2002
do 31. 8. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Dom upoko-
jencev Ptuj, Volkmerjeva 10, 2250 Ptuj, An-
tonija Žumbar, vsak delavnik od ponedeljka
do petka med 8. in 9. uro.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od po-
nedeljka do petka med 8. in 10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na podračuna
št. 011006030268097.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 8. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Dom upokojencev Ptuj, Vol-
kmerjeva 10, 2250 Ptuj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 8. 8. 2002 ob 13. uri v prostorih
Doma upokojencev na Ptuju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: meni-
ca v višini 10% predračunske vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po-
godba.
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12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: po razpisni dokumen-
taciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 1. 9. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: naju-
godnejša ponudba po merilih iz razpisne
dokumentacije.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 6. 2002.

Dom upokojencev Ptuj

Ob-73272
1. Naročnik: Zavod za pokojninsko in

invalidsko zavarovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: 1518 Ljubljana,

Kolodvorska ulica 15.
3. a) Vrsta in količina blaga: dobava in

montaža pisarniške opreme za poslov-
ne prostore naročnika - Območne enote
Ravne na Koroškem.

b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: ne.

4. Kraj dobave: Ravne na Koroškem.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: začetek ta-
koj po podpisu pogodbe, zaključek v 30
dneh od podpisa pogodbe.

7. a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Zavod za pokojnin-
sko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, vložišče.

b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak de-
lovni dan med 12. in 14. uro, ob predložitvi
potrdila o plačilu stroškov.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega raču-
na, kamor je potrebno nakazati znesek):
znesek 1.000 SIT mora prevzemnik razpi-
sne dokumentacije plačati na transakcijski
račun št.: 01100-6030264023.

Ob prevzemu razpisne dokumentacije
mora prevzemnik naročniku posredovati
točen naziv firme, naslov in davčno šte-
vilko.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 1. 8. 2002 do 12. ure.

b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Zavod za pokojninsko in invalid-
sko zavarovanje Slovenije, Ljubljana, Kolod-
vorska ul. 15, vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 8. 2002 ob 10. uri, ZPIZ Sloveni-
je, Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, mala sej-
na soba v VIII. nadstropju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-

čna garancija za resnost ponudbe v višini
3% od vrednosti javnega razpisa.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva
izstavitve računa, izstavljenega po dobavi
blaga.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): ne.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

01. da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti, ki je predmet javnega na-
ročila;

02. da proti ponudniku ni uveden po-
stopek prisilne poravnave, stečajni posto-
pek ali postopek likvidacije ali, da ni prene-
hal poslovati na podlagi sodne ali prisilne
odločbe;

03. da mu v zadnjih petih letih pred obja-
vo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravno-
močna sodba ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejav-
nost, ki je predmet tega javnega naročila;

04. da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne ob-
veznosti v skladu s predpisi;

05. da je finančno in poslovno sposo-
ben;

06. da je v zadnjih treh letih dobavil bla-
go najmanj 10 naročnikom;

07. da ni dal zavajajočih podatkov glede
zahtev razpisne dokumentacije;

08. da za resnost ponudbe da bančno
garancijo;

09. da bo dobil bančno garancijo za od-
pravo napak v garancijski dobi;

10. da vse v ponudbi priložene fotokopi-
je ustrezajo originalom.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 7. 10. 2002; predviden datum odločitve
7. 8. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena maks 70 točk,
– garancijski pogoji maks 10 točk (delo

in material skupaj),
– rok izvedbe del maks 20 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ponudniki lahko dobijo morebitne do-
datne informacije na podlagi pisnih zahtev-
kov, ki jih naslovijo na naslov naročnika.

Pisni odgovori bodo posredovani v roku
5 dni.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa, če je: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 6. 2002.

ZPIZ Slovenije

Št. 1.7-3134/2002 Ob-73334
1. Naročnik: Slovenske železnice d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ulica

11, 1506 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga: klima na-

prave za vozniške kabine: za 6 elektro
lok., 15 dizel lok. in 9 dizelmotornikov.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: klima naprave za 30 vozil, ener-
getski del za 24 vozil, z vgradnjo po te-
hničnih zahtevah, z vrisom v obstoječo do-
kumentacijo posameznih tipov lokomotiv
oziroma motornikov. Sprejemljiva je po-
nudba za en lot, več lotov ali vseh šest
skupaj, in sicer:

1. ELOK 342 - 6 vozil;
2. DLOK 642/643 - 6 vozil;
3. DLOK 644 - 4 vozila;
4. DLOK 664 - 5 vozil;
5. DMG 713 - 8 vozil;
6. DMG 813 - 1 vozilo.
4. Kraj dobave: Centralno skladišče Za-

log, Kriva pot 38, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso dovoljene.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: začetek:
30. 9. 2002, konec do: 31. 12. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od ka-
tere se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: Slovenske
železnice d.d., Center za nabavo, Kolod-
vorska ulica 11, 1506 Ljubljana, faks
00386/1/29-14-833 za komercialna vpra-
šanja, faks 00386/1/29-14-829 za te-
hnična vprašanja.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
8. do 10. ure, v tajništvu Centra za nabavo,
Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT na transakcijski
račun 02923-0019346887 pri NLB d.d.
Ljubljana, v tujini pa 90 EUR na devizni račun
NLB 50100-620-133-900-7100-59383/4.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 12. 8. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Slovenske železnice d.d., Cen-
ter za nabavo, Kolodvorska ulica 11, 1506
Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 13. 8. 2002 ob 11. uri SŽ d.d., cen-
ter za nabavo, sejna soba 606, Kolodvor-
ska ulica 11.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 5% od vrednosti po-
nudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: mini-
malni rok plačila je 60 dni od datuma do-
bave.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

– je registriran pri pristojnem organu dr-
žave, v kateri ima sedež;

– ni v postopku prisilne poravnave, steča-
ja ali likvidacije ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne določbe;

– da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odloč-
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ba za kaznivo dejanje, ki je povezano z nje-
govim poslovanjem ali druga pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero se po-
nudniku prepoveduje opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;

– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež;

– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met javnega naročila;

– da je finančno in poslovno sposoben;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi

zmogljivostmi;
– da je dal resnične podatke glede iz-

polnjevanja obveznih pogojev.
14. Datum, do katerega mora veljati

ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe je
60 dni od odpiranja ponudb. Predvideni iz-
bor do 20. 8. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
kvaliteta, reference, plačilni pogoji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Center za nabavo, faks
00386/1/29-14-833; e-pošta: naba-
va@slo-zeleznice.si.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Slovenske železnice d.d.

Ob-73348
1. Naročnik: Center šolskih in obšolskih

dejavnosti.
2. Naslov naročnika: Frankopanska 9,

1000 Ljubljana, tel. 01/23-48-600, faks
01/23-48-630.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
čistil po organizacijskih enotah.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
vse skupaj.

4. Kraj dobave:
1. Dom Ajda, Libeliška Gora 34, 2372

Libeliče;
2. Dom Bohinj, Ribčev Laz 63, 4265

Bohinjsko jezero;
3. Dom Burja, Seča 152, 6320 Porto-

rož;
4. Dom Breza, Gor. Radenci 1a, 8342

Stari trg ob Kolpi;
5. Dom Breženka, Fiesa 80, 6330 Pi-

ran;
6. Dom Čebelica, Dolenja vas pri Čate-

žu 19, 8212 Velika Loka;
7. Dom Fara, Fara 3, 1336 Vas;
8. Dom Gorenje, Gorenje pri Zrečah 19,

3214 Zreče;
9. Dom Jurček, Cesta na stadion 5,

1330 Kočevje;
10. Dom Kavka, Livške Ravne 9, 5222

Kobarid;
11. Dom Kranjska Gora, Vitranška 9,

4280 Kranjska Gora;
12. Dom Medved, Medvedje brdo 13,

1373 Rovte;
13. Dom Lipa, Črmošnjice 27, 8333 Se-

mič;
14. Dom Peca, Breg 13, 2392 Mežica;
15. Dom Planinka, Hočko Pohorje 27,

2311 Hoče;

16. Dom Rak, Rakov Škocjan 2, 1380
Cerknica;

17. Dom Soča, Dijaška ul. 14, 5220
Tolmin;

18. Dom Škorpijon, Veliki Boč 31/a,
2353 Sveti Duh na Ostrem vrhu;

19. Dom Štrk, Spuhlja 34/a, 2250 Ptuj;
20. Dom Trilobit, Javorniški Rovt 25,

4270 Jesenice;
21. Dom Vojsko, Vojsko 21, 5280 Id-

rija.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: oktober
2002 - oktober 2005.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Center šolskih
in obšolskih dejavnosti, Frankopanska 9,
Ljubljana, tajništvo, prvo nadstropje, Irena
Škorjanc.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo dokumentacijo vsak delovni dan
od 9. do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo do navedenega ro-
ka s potrdilom o plačilu razpisne dokumet-
nacije v višini 4.000 SIT na račun pri UJP št.
01100-6030715849. Potrebno je predlo-
žiti tudi potrdilo DURS-a, da je ponudnik
davčni zavezanec oziroma izjavo, da ni re-
gistriran za DDV.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 4. 9. 2002 do
15. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Center šolskih in obšolskih de-
javnosti, Frankopanska 9, Ljubljana, 1. nad-
stropje, Irena Škorjanc.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 9. 2002 ob 11. uri, sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
3% ponudbene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: opre-
deljeno v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do podpisa pogodbe, predvideni datum
odločitve 1. 10. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba mag. Alenka Ur-
bančič, Sonja Kimovec, Gabrijel Gros
01/23-48-600.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 6. 2002.

Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Ljubljana

Ob-73349
1. Naročnik: Center šolskih in obšolskih

dejavnosti.
2. Naslov naročnika: Frankopanska 9,

1000 Ljubljana, tel. 01/23-48-600, faks
01/23-48-630.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukce-
sivna dobava živil po organizacijskih
enotah.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:

1. sklop: meso in mesni izdelki,
2. sklop: sveže sadje in zelenjava,
3. sklop: mleko in mlečni izdelki,
4. sklop: zamrznjeni izdelki,
5. sklop: splošno prehrambeno blago.
Ponudniki lahko oddajo ponudbo za ce-

lotno naročilo ali za posamezen sklop.
4. Kraj dobave:
1. Dom Ajda, Libeliška Gora 34, 2372

Libeliče;
2. Dom Bohinj, Ribčev Laz 63, 4265

Bohinjsko jezero;
3. Dom Burja, Seča 152, 6320 Por-

torož;
4. Dom Breza, Gor. Radenci 1a, 8342

Stari trg ob Kolpi;
5. Dom Breženka, Fiesa 80, 6330 Pi-

ran;
6. Dom Čebelica, Dolenja vas pri Čate-

žu 19, 8212 Velika Loka;
7. Dom Fara, Fara 3, 1336 Vas;
8. Dom Gorenje, Gorenje pri Zrečah 19,

3214 Zreče;
9. Dom Jurček, Cesta na stadion 5,

1330 Kočevje;
10. Dom Kavka, Livške Ravne 9, 5222

Kobarid;
11. Dom Kranjska Gora, Vitranška 9,

4280 Kranjska Gora;
12. Dom Medved, Medvedje brdo 13,

1373 Rovte;
13. Dom Lipa, Črmošnjice 27, 8333 Se-

mič;
14. Dom Peca, Breg 13, 2392 Mežica;
15. Dom Planinka, Hočko Pohorje 27,

2311 Hoče;
16. Dom Rak, Rakov Škocjan 2, 1380

Cerknica;
17. Dom Soča, Dijaška ul. 14, 5220 Tol-

min;
18. Dom Škorpijon, Veliki Boč 31/a,

2353 Sveti Duh na Ostrem vrhu;
19. Dom Štrk, Spuhlja 34/a, 2250 Ptuj;
20. Dom Trilobit, Javorniški Rovt 25,

4270 Jesenice;
21. Dom Vojsko, Vojsko 21, 5280 Id-

rija.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: oktober
2002 - oktober 2005.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Center šolskih
in obšolskih dejavnosti, Frankopanska 9,
Ljubljana, tajništvo, prvo nadstropje, Irena
Škorjanc.
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(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo dokumentacijo vsak delovni dan
od 9. do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo do navedenega ro-
ka s potrdilom o plačilu razpisne dokumen-
tacije v višini 4.000 SIT na račun pri UJP št.
01100-6030715849. Potrebno je pred-
loćiti tudi potrdilo DURS-a, da je ponudnik
davčni zavezanec oziroma izjavo, da ni re-
gistriran za DDV.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 4. 9. 2002 do
15. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Center šolskih in obšolskih de-
javnosti, Frankopanska 9, Ljubljana, 1. nad-
stropje, Irena Škorjanc.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 9. 2002 ob 13. uri, sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
3% ponudbene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: opre-
deljeno v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do podpisa pogodbe, predvideni datum
odločitve 1. 10. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 90%,
– ponudba za vse lokacije 5%,
– ponudba za vseh 5 sklopov 5%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: kontaktna oseba mag. Alenka Ur-
bančič, Sonja Kimovec, tel. 01/23-48-600.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 6. 2002.

Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Ljubljana

Ob-73350
1. Naročnik: Center šolskih in obšolskih

dejavnosti.
2. Naslov naročnika: Frankopanska 9,

1000 Ljubljana, tel. 01/23-48-600, faks
01/23-48-630.

3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup
kombiniranega vozila za prevoz potni-
kov 8+1.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

4. Kraj dobave: Center šolskih in obšol-
skih dejavnosti, Frankopanska 9, Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: takoj po pod-
pisu pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Center šolskih
in obšolskih dejavnosti, Frankopanska 9,
Ljubljana, tajništvo, prvo nadstropje, Irena
Škorjanc.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo dokumentacijo vsak delovni dan
od 9. do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo do navedenega ro-
ka s potrdilom o plačilu razpisne dokumen-
tacije v višini 1.000 SIT na račun pri UJP št.
01100-6030715849. Potrebno je predlo-
žiti tudi potrdilo DURS-a, da je ponudnik
davčni zavezanec oziroma izjavo, da ni re-
gistriran za DDV.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 5. 9. 2002 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Center šolskih in obšolskih de-
javnosti, Frankopanska 9, Ljubljana, 1. nad-
stropje, Irena Škorjanc.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 9. 2002 ob 10. uri, sejna soba.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
3% ponudbene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do podpisa pogodbe, predvideni datum
odločitve 15. 9. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: kontaktna oseba Igor Verbič, tel.
01/23-48-600, GSM 031/848-044.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 6. 2002.

Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Ljubljana

Št. 6/2002 Ob-73335
1. Naročnik: Žale javno podjetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Med hmeljniki 2,

Ljubljana, tel. 01/420-17-00, telefaks
01/420-17-02.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dve več-
namenski tovorni vozili.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /

4. Kraj dobave: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: da.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 3 mesece.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: tajništvo, Na-
taša Mehle.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. do 14. ure
vsak delovnik.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT; SKB, d.d.
50100-620-128 03100-1000003073.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 1. 8. 2002 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Žale, d.o.o., Ljubljana, Med
hmeljniki 2.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 1. 8. 2002 ob 9.30, Žale, d.o.o.,
Ljubljana, Med hmeljniki 2, soba št. 10.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: po razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 10. 2002, 10. 8.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
rok dobave, plačilni pogoji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 6. 2002.

Žale, d.o.o.

Št. 10078/01 Ob-73362
1. Naročnik: Elektro Gorenjska, javno

podjetje za distribucijo električne energije
d.d.

2. Naslov  naročnika:  Mirka  Vadnova
3a, Kranj, tel. 04/20-83-000, faks
04/20-83-600.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
naprav za prenos komand distančne za-
ščite v ocenjeni vrednosti 18,000.000 SIT
(brez DDV).

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba mogoča samo v celoti.

4. Kraj dobave: Mirka Vadnova 3a,
4000 Kranj.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso mogoče.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: najdaljši mož-
ni rok dobave je 5 mesecev po podpisu
pogodbe.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Elektro Go-
renjska, d.d. Kranj, Mirka Vadnova 3a, II.
nadstropje, soba št. 212, po predhodni
enodnevni najavi po tel. 04/20-83-627 ali
faksu 04/20-83-600 z virmanskim dokazi-
lom o plačilu stroškov in obvezno navedbo
davčne številke.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ob delavnikih v
času od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: z virmanskim dokazilom o
plačilu stroškov v višini 20.000 SIT (skupaj
z DDV) in navedbo davčne številke, na tran-
sakcijski račun št. 25100-9700516198,
Probanka Maribor.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 6. 8. 2002 do 9.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Elektro Gorenjska, d.d. Kranj,
Mirka Vadnova 3a, II. nadstopje, soba št.
212.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo dne 6. 8. 2002
ob 10. uri v prostorih Elektro Gorenjske,
d.d. Kranj, Ul. Mirka Vadnova 3a, v sejni
sobi II. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti, bančna garancija
za dobro izvedbo posla v višini 5% pogod-
bene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: na
podlagi izstavljenih faktur dobavitelja v roku
najmanj 30 dni.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša: /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: po razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: rok veljavnosti ponud-
be mora biti najmanj 30 dni od roka določe-
nega za odpiranje ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena 60%, reference delujoče vgraje-
ne opreme 20%, rok dobave 15%, rok pla-
čila 5%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 6. 2002.

Elektro Gorenjska, d.d. Kranj

Št. 371-02-25/02-0406 Ob-73367
1. Naročnik: RS, Ministrstvo za pravo-

sodje.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

1000 Ljubljana, faks 01/478-55-96.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pisarni-

ško pohištvo za potrebe pravosodnih or-
ganov.

Natančne količine in lokacije dobave pi-
sarniškega pohištva so razvidne iz razpisne
dokumentacije.

Ocenjena vrednost javnega naročila brez
davka na dodano vrednost je 68,000.000
SIT.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:

– sklop A - pisarniško pohištvo obdelava
furnir - ocenjena vrednost brez davka na
dodano vrednost je 24,000.000 SIT,

– sklop B - pisarniško pohištvo obdelava
laminat - ocenjena vrednost brez davka na
dodano vrednost je 30,000.000 SIT in

– sklop C - pisarniški stoli - ocenjena
vrednost brez davka na dodano vrednost je
14,000.000 SIT.

4. Kraj dobave: Republika Slovenija,
specifikacija je razvidna iz razpisne doku-
mentacije.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 30 dni od
dneva podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: RS, Ministrstvo
za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljub-
ljana, Nataša Šincek Jović, soba II/66, tel.
01/478-52-09.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: med 10. in 12.
uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 8. 8. 2002 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RS, Ministrstvo za pravosodje,
Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, v primeru
osebne predaje na isti naslov - vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 8. 8.
2002 ob 11. uri v prostorih Ministrstva za
pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljublja-
na, II nadstropje, soba št. 70.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:

a) garancija za resnost ponudbe
Ponudnik mora k ponudbi kot finančno

zavarovanje za resnost ponudbe priložiti
bančno garancijo po vzorcu iz razpisne do-
kumentacije v višini 5% od ocenjene vre-
dnosti javnega razpisa za sklop oziroma
sklope, na katerega konkurira ponudnik.
Rok veljavnosti mora biti do 30. 9. 2002. V
primeru, če izbrani izvajalec ne sklene po-
godbe z naročnikom, le-ta unovči garanci-
jo, ne glede na to, ali je naročnik utrpel
škodo ali ne.

b) garancija za dobro izvedbo posla
Bančno garancijo za dobro izvedbo po-

sla po vzorcu iz razpisne dokumentacije v
višini 5% pogodbene vrednosti mora izbrani
ponudnik predložiti najkasneje v 10 dneh
od sklenitve pogodbe. Veljavnost garancije
mora biti en dan po preteku roka za dokon-
čano izvedbo posla. Pogodba se sklepa z
odložnim pogojem, da postane veljavna še-
le s predložitvijo garancije za dobro izvedbo
posla.

V razpisni dokumentaciji pa mora ponu-
dnik predložiti izjavo banke, da bo izdala to
garancijo.

c) garancija za odpravo napak v garan-
cijskem roku

Izbrani ponudnik mora naročniku ob
uspešnem prevzemu predmeta pogodbe iz-
ročiti bančno garancijo za odpravo napak v
garancijskem, in sicer v višini 5% pogodbe-
ne vrednosti. Rok trajanja garancije je za 1
dan daljši kot garancijski ali jamčevalni rok.
Garancija služi naročniku kot jamstvo za ve-
stno izpolnjevanje obveznosti do naročnika
v času garancijskega roka. Kolikor se ga-
rancijski rok podaljša, se mora hkrati poda-
ljšati za enak čas tudi rok trajanja bančne
garancije. V razpisni dokumentaciji pa mora
ponudnik predložiti izjavo banke, da bo iz-
dala to garancijo.

Vse stroške, ki se nanašajo na bančna
zavarovanja oziroma bančne garancije krije
ponudnik. V kolikor ponudnik v zgoraj nave-
denih primerih ne predloži bančne garanci-
je in izjav, v skladu z zahtevami iz prejšnjih
treh odstavkov, se ponudba izloči iz nadalj-
nje obravnave.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: Kupni-
na bo plačana v roku od 30 do 60 dni po
prejemu računov in s strani odgovornih oseb
pravosodnih organov podpisanih in žigosa-
nih dobavnic oziroma primopredajnih zapi-
snikov. Računi in dobavnice so izdani loče-
no glede na lokacije sodišč.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): na-
ročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil po-
godbo v skladu z razpisno dokumentacijo.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

13.1. Registracija pri pristojnem organu
države, v kateri ima sedež.

13.1.1. Za pravne osebe (gospodarske
družbe).

13.1.1.1. Izpisek iz sodnega registra po-
djetij, ki ne sme biti starejši od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe.

13.1.1.2. Odločba upravnega organa iz-
dana v skladu s 4. členom Zakona o gospo-
darskih družbah o izpolnjevanju z zakonom
določenih pogojev za opravljanje dejavno-
sti.

13.1.2. Za fizične osebe (samostojni po-
djetnik posameznik).

13.1.2.1. Originalno potrdilo o vpisu v
register samostojnih podjetnikov, izdano s
strani pristojne izpostave Davčnega urada
RS, ki ne sme biti starejše od 7 dni od
datuma oddaje ponudbe.

13.1.2.2. Priglasitveni list začetka poslo-
vanja, izdan s strani pristojne izpostave Dav-
čnega urada RS.

13.2. Potrdilo sodišča, da proti ponu-
dniku ni uveden postopek prisilne poravna-
ve, stečajni ali likvidacijski postopek ali je
prenehal poslovati na podlagi sodne ali dru-
ge prisilne odločbe.

13.3. Izjava ponudnika, da mu ni bila v
zadnjih petih letih pred objavo naročila izda-
na pravnomočna odločba za kaznivo deja-
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nje, ki je povezano z njegovim poslovanjem
ali izdana pravnomočna sodba ali upravna
odločba, s katero je ponudniku prepoveda-
no opravljati dejavnost, ki je predmet javne-
ga naročila in potrdilo Ministrstva za pravo-
sodje, Oddelka za kazensko evidenco. Pre-
dložitev samo enega dokumenta ne bo po-
menilo izpolnitev pogoja.

13.4. Potrdilo Ministrstva za pravosodje,
Oddelka za kazensko evidenco, ki ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, da v preteklih treh letih pred pri-
četkom naročila ponudnikovi vodstveni de-
lavci niso bili pravnomočno obsojeni zaradi
kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem.

13.5. Potrdilo pristojnega organa, da
ima ponudnik poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne ob-
veznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
sedež ali če ponudnik, ki ima sedež v tujini,
ni poravnal v Republiki Sloveniji tistih daja-
tev, ki bi jih moral poravnati v Republiki Slo-
veniji.

13.6. Dovoljenje pristojnega organa za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet naroči-
la, v kolikor je tako dovoljenje zahtevano s
posebnim predpisom.

13.7. Dokazila o finančni in poslovni spo-
sobnosti ponudnika.

13.7.1. Za pravne osebe.
13.7.1.1. Obrazec BON-1/P za gospo-

darske družbe oziroma ustrezen obrazec
BON-1 za druge pravne osebe (zavodi, in-
štituti) s podatki in kazalniki za leto 2001 ter
obrazec BON-2, ki ne sme biti starejši od
30 dni od datuma oddaje ponudbe.

Opozorilo: ponudnik mora v ponudbi pre-
dložiti BON-1/P in ne more kot nadomesti-
lo le tega predložiti BON-1 (pozornost pri
naročanju bonitete poslovanja).

13.7.1.2. Izjava ponudnika, da je v zad-
njih treh mesecih pred oddajo ponudbe po-
sloval uspešno.

13.7.2. Za fizične osebe (samostojni po-
djetnik posameznik).

13.7.2.1. Potrdilo banke, pri kateri ima-
jo odprt transakcijski račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na transakcij-
skem računu za obdobje zadnjih šestih me-
secev pred oddajo ponudbe.

13.7.2.2. Napoved davkov iz dejavnosti
za preteklo leto, potrjeno s strani pristojne
izpostave Davčnega urada RS, vključno z
bilanco stanja za preteklo leto.

13.7.2.3. Izjava ponudnika, da je v zad-
njih treh mesecih pred oddajo ponudbe po-
sloval uspešno.

13.8. Dokazila, da ponudnik razpolaga
z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi.

13.8.1. Ponudnik mora imeti izpolnjene
pogoje, ki jih naročnik zahteva v zvezi z
referencami, in predložiti potrjene obraz-
ce-reference s strani naročnikov.

13.8.2. Seznam zaposlenih in drugih
strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izved-
bo pogodbe in odgovorni za nadzor kako-
vosti.

13.8.3. Opis ponudnikove tehnične
opremljenosti in naprav, ukrepov za zago-
tavljanje kakovosti (opis, predložijo se mo-
rebitni pridobljeni certifikati kakovosti po ISO
standardih ...) ter morebitnih študijskih in
raziskovalnih zmogljivosti.

13.9. Izjava ponudnika, da bo dobavo in
montažo pisarniškega pohištva zaključil naj-

kasneje v roku 30 dni od dneva podpisa
pogodbe.

13.10. Poročilo pooblaščenega revizor-
ja, ki je izdano v skladu z Odredbo o finan-
čnem poslovanju proračunskih uporabnikov
(Ur. l. RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01), ki
potrjuje, da ima ponudnik po svojih knjigo-
vodskih podatkih izkazano, da ima do datu-
ma revizorjevega poročila, ki ne sme biti
starejše od 15 dni pred dnevom oddaje
ponudbe na podlagi razpisa javnega naroči-
la, poravnane vse svoje zapadle obveznosti
do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in koo-
perantov.

13.11. Kolikor ponudnik sodeluje s po-
dizvajalci mora predložiti:

13.11.1. Izjavo podizvajalcev in koope-
rantov o poravnanih obveznosti.

13.11.2. Podpisane pogodbe o sodelo-
vanju s kooperanti in podizvajalci.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti najmanj 90 dni od dneva, ko pote-
če rok za oddajo ponudbe. Predviden da-
tum odločitve o sprejemu ponudbe: do
22. 8. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: pri iz-
boru najugodnejšega ponudnika bo strokov-
na komisija upoštevala, kot merilo za oceni-
tev ponudbe, ekonomsko najugodnejšo po-
nudbo.

Ekonomsko najugodnejša ponudba je
ponudba ki ustreza naslednjima meriloma:

a) cena,
b) garancijski rok.
a) - cena 85%
Pri ceni bo strokovna komisija ocenjeva-

la tako, da bo najnižja ponudba ocenjena s
100 točkami, nato pa vsako višjo ceno od
najnižje po naslednji enačbi:

Tc=100-((Cv-Cmin)/Cmin)100
(Cv-višja cena, Cmin-najnižja cena)
V primeru, če bo ponudbena cena za

100% ali več višja od najnižje bo ocenjena z
nič točkami.

b) - garancijski rok 15%
Strokovna komisija bo ocenila najdaljši

garancijski rok (kot najdaljšo garancijo pri
točkovanju bo upoštevala 48 mesečno ga-
rancijo) s 100 točkami, vsaka ponudba s
krajšim garancijskim rokom pa po naslednji
enačbi: Tg=100-((Gn-Gk)/Gn)100.

(Gn-najdaljša garancija, Gk-krajša garan-
cija)

Ponudnik lahko ponudi daljšo garancijo,
vendar se točkuje kot 48 mesečna.

Strokovna komisija bo pri ocenjevanju
upoštevala navedeni točkovni sistem, s ko-
relacijskim faktorjem 0,85 za ceno in kore-
lacijskim faktorjem 0,15 za garancijski rok.

Strokovna komisija bo pri ocenjevanju
upoštevala navedeni točkovni sistem. Ko-
misija bo za ocenjevanje upoštevala le po-
nudbe, ki bodo predhodno izpolnjevale vse
razpisne pogoje.

V skladu z 53. členom Zakona o javnih
naročilih, je naročnik dolžan posebej ovre-
dnotiti neobičajno nizke cene ponudbe.

Najcenejša ponudba ni nujno najugo-
dnejša. Najugodnejša ponudba je tista po-
nudba, ki doseže najboljši rezultat glede na
vsa opisana vrednotenja.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 6. 2002.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 025-75/2002-2 Ob-73371
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Geodetska uprava Republike Sloveni-
je, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana
v svojem imenu ter po pooblastilu v imenu in
za račun naročnika: Ministrstvo za okolje in
prostor - Inšpektorat Republike Slovenije za
okolje in prostor.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska uli-
ca 12, 1000 Ljubljana, telefaks
01/478-48-34, telefon 01/478-48-00.

3. (a) Vrsta in količina blaga: najem
osebnih vozil za službene namene.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
naročilo se oddaja po sklopih. Ponudniki
lahko predložijo ponudbe za en sklop, ali za
oba sklopa:

1. sklop: najem 8 (osem) terenskih
vozil,

2. sklop: najem 6 (šest) vozil karavan.
4. Kraj dobave: na lokacijah naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: 17. 8. 2002
do 16. 8. 2006.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Služba za fi-
nančne in splošne zadeve, soba P 10, Ni-
ves Jurcan, telefon 01/478-49-27.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 29. 7. 2002
do 9. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za prevzem razpisne do-
kumentacije v fizični obliki pri naročniku -
negotovinsko plačilo v višini 2.500 SIT na
račun 50100-840-061-6163 18
25127-7141998, na spletnih straneh Geo-
detske uprave Republike Slovenije - brez-
plačno.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 29. 7. 2002
do 9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 7. 2002 ob 11. uri, Geodetska
uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana, sejna soba v pri-
tličju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: me-
nica oziroma bančna garancija.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nalo-
go financira naročnik.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
godba.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
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in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: za sklop 1: 3 vrata, po-
gon na vsa štiri kolesa - reduktor, moč od
70 do 105 kW, delovna prostornina od
1500 do 2200 ccm, za sklop 2: 5 vrat,
pogon na vsa štiri kolesa, moč od 82 do
110 kW, delovna prostornina od 1900 do
2500 ccm; za oba sklopa: starost vozil od
0 do 4 leta, ne več kot 60.000 prevoženih
kilometrov, mobilna garancija za vso dobo
trajanja najema, zračne blazine za voznike
in sopotnike, v času ko zakon predpisuje
zimske pnevmatike, električni pomik pred-
njih stekel, centralno zaklepanje, servo
volan.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj do 31. 8. 2002, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe 2. 8. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: za sk-
lop 1: višina mesečne najemnine od 0 do
50 točk, starost vozil od 0 do 30 točk,
dodatne ugodnosti od 0 do 16 točk, refe-
rence od 0 do 10 točk ; za sklop 2: višina
mesečne najemnine od 0 do 50 točk, sta-
rost vozil od 0 do 30 točk, dodatne ugo-
dnosti od 0 do 12 točk, reference od 0 do
10 točk.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Nives Jurcan 01/478-49-27.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 6. 2002.

Geodetska uprava
Republike Slovenije

Št. 3511-4/2002 Ob-73473
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za zdravje.
2. Naslov naročnika: Štefanova 5,

1000 Ljubljana, faks 01/560-19-53, e-ma-
il: Anita.Vidovic@gov.si, Zorislava.Cimper-
man@gov.si.

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža splošne, serijske, medicin-
ske, medicinsko tehnološke, računalni-
ške opreme, signalizacije in nabava bol-
niških postelj za Onkološki institut Ljub-
ljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možne so delne ponudbe in sicer po nave-
denih sklopih:

– sklop I. splošna oprema (pohištvo) 83
mio SIT,

– sklop II. serijska splošna oprema 30
mio SIT,

– sklop III. standardna medicinska opre-
ma 70 mio SIT,

– sklop IV. signalizacija 10 mio SIT,
– sklop V. informacijski sistemi 30 mio

SIT,
– sklop VI. specialna medicinska opre-

ma 63 mio SIT,
– sklop VII. tehnološko medicinska opre-

ma 70 mio SIT,
– sklop VIII. tehnološko splošna oprema

7 mio SIT.
Ocenjena vrednost po sklopih, torej de-

lov naročila, ki se bodo morda oddajali po-
samično:

– sklop I. splošna oprema 83 mio SIT,
– sklop II. serijska splošna oprema 30

mio SIT,
– sklop III. standardna medicinska opre-

ma 70 mio SIT,
– sklop IV. signalizacija 20 mio SIT,
– sklop V. informacijski sistemi 60 mio

SIT,
– sklop VI. specialna medicinska opre-

ma 63 mio SIT,
– sklop VII. tehnološko medicinska opre-

ma 70 mio SIT,
– sklop VIII. tehnološko splošna oprema

7 mio SIT.
Ocenjena vrednost naročila: 403 mio

SIT.
4. Kraj dobave: Onkološki institut Ljub-

ljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe so nesprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum

zaključka ali trajanje dobave: predvidoma
od konca avgusta do konca novembra leta
2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
zdravje – Sektor za investicije, Dunajska
105/I, Ljubljana, Anita Vidovič (dokumenta-
cija), Slavica Cimperman (informacije).

Vse informacije potekajo v pisni obliki.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame

razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 13. uro do datuma za sprejem
prijav, to je do dne 31. 7. 2002. Dokumen-
tacijo se lahko zahteva po pošti ob priložitvi
polnega naslova in davčne številke zaintere-
siranega ponudnika, kar velja tudi za osebni
prevzem.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: znesek razpisne do-
kumentacije – 20.000 SIT, žiro račun:
50100-630-10014, sklic na številko odo-
britve 18 27111-7141998-22900002.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 5. 8. 2002 do 12.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Ministrstvo za zdravje (vloži-
šče), Štefanova 5, 1000 Ljubljana, v zaprti
ovojnici, z dobro vidno oznako:”Ne odpi-
raj-Javni razpis, oprema za Onkološki inšti-
tut LJubljana”. Na hrbtni strani mora biti na-
slov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 5. 8. 2002 ob 13. uri v sejni sobi
Sektorja za investicije, Ministrstva za zdra-
vje, Ljubljana, Dunajska 105, I. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: finan-
čno zavarovanje v višini 10% ponudbene
vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60 dni
po prejemu dokumentiranega in potrjenega
zahtevka.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(Zakon o javnih naročilih, 47. člen): en
ponudnik lahko nastopa tudi s podizvajalci
ali dva ali več partnerjev v skupnem poslu z
obvezno solidarno odgovornostjo vseh so-
delujočih od katerih pa je samo eden po-
slovodeči.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: izpolnjevanje pogojev po
41.do 43. členu ZJN-1 in zahtev po razpi-
sni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 5. 11. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena.

Najnižja cena pomeni, da je edino meri-
lo le cena ob izpolnjevanju vseh zahtevanih
pogojev, navedenih v razpisni dokumenta-
ciji. Ker uporabljamo to merilo, naročnik po
sklenitvi pogodbe izvajalcu ne bo priznal
naknadno povišanje cen.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: druge podrobnosti so opredeljene v
razpisni dokumentaciji. Naročnik bo dajal
informacije na osnovi pisnih vprašanj, ki mo-
rajo prispeti do 29. 5. 2002 na njegov na-
slov:Ministrstvo za zdravje, Sektor za inve-
sticije, Dunajska 105, 1000 Ljubljana.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: da.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 7. 2002.

Republika Slovenija
Ministrstvo za zdravje

Ob-73487
1. Naročnik: JVIZ Občine Mozirje,

Osnovna šola Rečica ob Savinji.
2. Naslov naročnika: Rečica ob Savinji

152, 3332 Rečica ob Savinji, telefon
03/837-02-20.

3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesiv-
na dobava živil, v skupni orientacijski vre-
dnosti 11,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
1. skupina: meso in mesni izdelki, 2. skupi-
na: ribe, 3. skupina: mleko in mlečni izdel-
ki, 4. skupina: kruh, pekovski izdelki in sla-
ščice, 5. skupina: žito in mlevski izdelki, 6.
skupina: sadje, zelenjava in stročnice, 7.
skupina: konzervirani izdelki, 8. skupina: za-
mrznjena živila, 9. skupina: sadni sokovi in
sirupi, 10. skupina: olja in izdelki, 11. sku-
pina: ostalo prehrambeno blago.

4. Kraj dobave: JVIZ Občine Mozirje,
Osnovna šola Rečica ob Savinji, Rečica ob
Savinji 152, 3332 Rečica ob Savinji.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 1. septem-
bra 2002 do 31. decembra 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko zahtevajo na
naslovu: ALTUS consulting d.o.o., Lepi pot
25, 1000 Ljubljana, telefon 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, pri Katji Oman. Dodat-
ne informacije o javnem razpisu ponudniki
lahko zahtevajo na naslovu: ALTUS consul-
ting d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana,
faks 01/421-90-45 ali elektronka pošta:
altus.con@siol.net.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
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mentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
dan, od ponedeljka do petka, med 10. in
13. uro, do vključno 1. avgusta 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije je 6.000 SIT (DDV je vštet v
ceno). Potrdilo o vplačilu na poslovni ra-
čun 02083-0053787157, sklic na št.
007-2002, po modelu 00, ALTUS consul-
ting d.o.o. Ljubljana, je potrebno predložiti
ob prevzemu razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
vse ponudbe, ki bodo predložene oziroma
prispele najkasneje do 1. avgusta 2002, do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ALTUS consulting d.o.o., Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 1. avgu-
sta 2002, ob 15. uri, na naslovu Osnovna
šola Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji
152, 3332 Rečica ob Savinji.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): na-
ročnik bo z izbranimi ponudniki sklenil po-
godbo za določen čas, vzorec pogodbe je
del razpisne dokumentacije.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. septembra 2002, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 12. av-
gust 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
do 86 točk, strokovna priporočila/referen-
ce do 5 točk, lastna proizvodnja do 2 toč-
ki, plačilni pogoji do 5 točk, odzivni čas za
interventna naročila do 2 točki. Način oce-
njevanja je naveden v razpisni dokumenta-
ciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. julij 2002.

Osnovna šola Rečica ob Savinji

Št. 01-PS/02 Ob-73488
1. Naročnik: Banka Slovenije.
2. Naslov naročnika: Slovenska 35,

1505 Ljubljana, faks 01/251-55-16.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup

strežnikov z zunanjim diskovnim poljem,
RISC arhitekture z AIX 5.1 operacijskim
sistemom, za podporo RTGS sistemu in
integracija v obstoječe okolje.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb

za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

4. Kraj dobave: Slovenska 35, Ljub-
ljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso možne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: do 50 dni od
dneva podpisa pogodbe.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: vložišče Ban-
ke Slovenije, Slovenska 35, Ljubljana; BS,
Plačilni sistemi, Matej Koletnik, Sašo Črnu-
gelj.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 12. in od 14. do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na 01000
-0000100090 sklic M05 270992-2900.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 14. avgusta
2002 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: vložišče Banke Slovenije, Slo-
venska 35, 1505 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. avgust 2002 ob 10.30 v prosto-
rih Banke Slovenije, soba 240.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
zakona o javnih naročilih): naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora izpolnje-
vati pogoje iz 41., 42., in 43. člena ZNJ.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 15. 10. 2002, predvideni datum odloči-
tve 5. 9. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: so na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: vprašanja naslovite na elektronski na-
slov: razpis.ps@bsi.si.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 7. 2002.

Banka Slovenije

Ob-73493
1. Naročnik: Osnovna šola Prule.
2. Naslov naročnika: Prule 13, 1000

Ljubljana, telefon 01/251-84-68, telefaks
01/425-60-26.

3. (a) Vrsta in količina blaga: oprema
za šolsko kuhinjo.

(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: 1. oprema, 2. aparati.

4. Kraj dobave: Osnovna šola Prule,
Prule 13, 1000 Ljubljana.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dopustne.

6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: rok dobave
najkasneje do 26. avgusta 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo ponudniki lahko zahtevajo na
naslovu: ALTUS consulting d.o.o., Lepi pot
25, 1000 Ljubljana, telefon 01/421 90 40,
fax 01/421 90 45, pri Katji Oman. Dodatne
informacije o javnem razpisu ponudniki lah-
ko zahtevajo na naslovu: ALTUS consulting
d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana,
fax. 01/421 90 45 ali elektronka pošta:
altus.con@siol.net.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni
dan, od ponedeljka do petka, med 10. in
13. uro, do vključno 29. julija 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT (DDV je vštet v ceno).
Potrdilo o vplačilu na poslovni račun
02083-0053787157, sklic na št.
018-2002, po modelu 00, ALTUS consul-
ting d.o.o. Ljubljana, je potrebno predložiti
ob prevzemu razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo
vse ponudbe, ki bodo predložene oziroma
prispele najkasneje do 29. julija 2002, do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ALTUS consulting d.o.o., Lepi
pot 25, 1000 Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 29. julija
2002, ob 14. uri, na naslovu Osnovna šola
Prule, Prule 13, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: zavarov-
nanja za resnost ponudbe niso zahtevana.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
zakona o javnih naročilih): naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, vzo-
rec pogodbe je del razpisne dokumentacije.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. septembra 2002, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe je 31. julij
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. julij 2002.

Osnovna šola Prule
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ZJN-12.G
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila

gradnje po odprtem postopku

Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila gradenj po
odprtem postopku

Št. 403-25/02-21303 Ob-73649

Razveljavitev

Naročnik Občina Jesenice, Cesta mar-
šala Tita 78, 4270 Jesenice, razveljavlja
postopek oddaje javnega naročila gradnje
po odprtem postopku: rekonstrukcija in te-
hnološka posodobitev športne hale Podme-
žakla – I. faza, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 53-54/2002, z dne 21. 6.
2002, Ob-72665.

Občina Jesenice

Št. 20/02 Ob-73252
1. Naročnik: JP Komunala Laško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Podšmihel 1e,

3270 Laško.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja

skladiščno delavniške hale - jeklena
nadstrešnica z zunanjo ureditvijo reci-
klažnega dvorišča - I. faza (v okvirni sku-
pni vrednosti 30 mio SIT).

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: naročilo se bo oddalo za celoto, skla-
dno s popisi v razpisni dokumentaciji.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: po končanih
delih mora ponudnik izdelati tudi PID (pro-
jekt izvedenih del).

4. Kraj izvedbe: Občina Laško - depo-
nija nenevarnih odpadkov Strensko.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: začetek septem-
bra, dokončanje oktobra 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na voljo v tajništvu podjetja,
informacije v času dviga razpisne dokumen-
tacije pri Marjanu Salobir.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 19. 7. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 10.000 SIT na TR.
št. 06000-0044919932 ali na blagajni
podjetja.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do 12. 8. 2002
do 13. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: JP Komunala Laško, Podšmi-
hel 1e, 3270 Laško.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 12. 8. 2002, ob 13.10 na sedežu
podjetja: Podšmihel 1e, Laško.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: meni-
ca z menično izjavo v višini 5 % predračun-
ske vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: finan-
ciranje je zagotovljeno z gospodarskim na-
črtom podjetja.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih):
predložitev pogodbe o medsebojnih od-
nosih.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti do 15. 9. 2002, odločitev o spre-
jemu ponudbe bo podana do 20. 8. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: skla-
dno z razpisno dokumentacijo.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 6. 2002.

JP Komunala Laško, d.o.o.

Št. 40206-12G/02-2 Ob-73253
1. Naročnik: Občina Dobrovnik.
2. Naslov naročnika: Dobrovnik 297,

9223 Dobrovnik, tel. 02/577-68-80, faks
02/577-68-87.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija LC 207652 do Romskega na-
selja.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Dobrovnik.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 15. 8. 2002,
15. 10. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občinska upra-
va občine Dobrovnik, Dobrovnik 297, tel.
02/577-68-80 - Boštjan Slepec.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak uradni dan
(ponedeljek, sreda in petek) med 8. in
13. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 20.000 SIT - plačilo
s prenosnim nalogom “ATRIJ Odranci
d.o.o. št. 03125 1009808936 s pripisom
“Razpisna dokumentacija - LC 207652 Do-
brovnik“.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 30. 7. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Dobrovnik, Dobrovnik
297, 9223 Dobrovnik.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 30. 7. 2002 ob 13. uri v prostorih
občinske uprave.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
10% od vrednosti ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: zakon
o izvrševanju proračuna - v roku 90 dni od
izstavitve situacije - podrobneje opredelje-
no v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
godba.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: po določbah razpisne
dokumentacije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 8. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: podro-
bneje definirana v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: opredeljeno v razpisni dokumen-
taciji.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 6. 2002.

Občina Dobrovnik

Ob-73273
1. Naročnik: Zavod za pokojninsko in

invalidsko zavarovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ulica

15, 1518 Ljubljana.
3. a) Opis in obseg gradnje: dobava in

montaža ter zagon opreme za hlajenje z
gradbeno obrtniškimi deli v poslovnih
prostorih naročnika – Območne enote
Celje.

b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ne.

c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek takoj po
podpisu pogodbe, zaključek v 30 dneh od
podpisa pogodbe.

7. a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: ZPIZ Slovenije, Ko-
lodvorska ul. 15, Ljubljana, vložišče.

b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak de-
lovni dan med 12. in 14. uro, ob predložitvi
potrdila o plačilu stroškov.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega raču-
na, kamor je potrebno nakazati znesek):
znesek 1.000 SIT mora prevzemnik razpi-
sne dokumentacije plačati na transakcijski
račun št.: 01100-6030264023.
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Ob prevzemu razpisne dokumentacije
mora prevzemnik naročniku posredovati to-
čen naziv firme, naslov in davčno številko.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 8. 2002 do 8. ure.

b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ZPIZ Slovenije, Ljubljana, Kolod-
vorska ul. 15, vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 8. 2002 ob 9. uri, ZPIZ Slovenije,
Ljubljana, Kolodvorska ul.15, mala sejna
dvorana v VIII. nadstropju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
3% od vrednosti javnega razpisa.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva
izstavitve računa, izstavljenega po izvršeni
storitvi.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pogodba.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih:

01.da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti, ki je predmet javnega na-
ročila;

02.da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije ali, da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali prisilne
odločbe;

03.da mu v zadnjih petih letih pred obja-
vo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravno-
močna sodba ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejav-
nost, ki je predmet tega javnega naročila;

04. da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne ob-
veznosti v skladu s predpisi;

05. da je finančno in poslovno sposo-
ben;

06.da je v zadnjih treh letih izvedel dela
najmanj 10 naročnikom;

07.da ni dal zavajajočih podatkov glede
zahtev razpisne dokumentacije;

08.da za resnost ponudbe da bančno
garancijo;

09.da bo dobil bančno garancijo za od-
pravo napak v garancijski dobi;

10. da vse v ponudbi priložene fotokopi-
je ustrezajo originalom.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 9. 10. 2002; predviden datum odločitve
9. 8. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena maks 60 točk,
– garancijski pogoji maks 20 točk (delo

in material skupaj),
– rok izvedbe del maks 20 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ponudniki lahko dobijo dodatne in-
formacije na podlagi pisnih zahtevkov, ki jih
naslovijo na naslov naročnika. Pisni odgo-
vori bodo posredovani v roku 5 dni.

17. Datum in številka objave predhodne-
ga razpisa, če je: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 6. 2002.

ZPIZ Slovenije

Ob-73274
1. Naročnik: Zavod za pokojninsko in

invalidsko zavarovanje Slovenije.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ulica

15, 1518 Ljubljana.
3. a) Opis in obseg gradnje: elektroin-

stalacije – dobava in montaža svetilk in
EIB krmiljenja.

b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ne.

c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek takoj po
podpisu pogodbe, zaključek v 60 dneh od
podpisa pogodbe.

7. a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: ZPIZ Slovenije, Ko-
lodvorska ul. 15, Ljubljana, vložišče.

b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak de-
lovni dan med 12. in 14. uro, ob predložitvi
potrdila o plačilu stroškov.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega raču-
na, kamor je potrebno nakazati znesek):
znesek 1.000 SIT mora prevzemnik razpi-
sne dokumentacije plačati na transakcijski
račun št.: 01100-6030264023.

Ob prevzemu razpisne dokumentacije
mora prevzemnik naročniku posredovati to-
čen naziv firme, naslov in davčno številko.

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 8. 2002 do 8. ure.

b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: ZPIZ Slovenije, Ljubljana, Kolod-
vorska ul. 15, vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 8. 2002 ob 10. uri, ZPIZ Sloveni-
je, Ljubljana, Kolodvorska ul.15, mala sejna
dvorana v VIII. nadstropju.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
3% od vrednosti javnega razpisa.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva
izstavitve računa, izstavljenega po izvršeni
storitvi.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pogodba.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih:

01. da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti, ki je predmet javnega na-
ročila;

02. da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek

ali postopek likvidacije ali, da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali prisilne
odločbe;

03. da mu v zadnjih petih letih pred obja-
vo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravno-
močna sodba ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejav-
nost, ki je predmet tega javnega naročila;

04. da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne ob-
veznosti v skladu s predpisi;

05. da je finančno in poslovno spo-
soben;

06. da je v zadnjih treh letih izvedel dela
najmanj 10 naročnikom;

07. da ni dal zavajajočih podatkov glede
zahtev razpisne dokumentacije;

08. da za resnost ponudbe da bančno
garancijo;

09. da bo dobil bančno garancijo za od-
pravo napak v garancijski dobi;

10. da vse v ponudbi priložene fotokopi-
je ustrezajo originalom.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 9. 10. 2002; predviden datum odločitve
9. 8. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena maks 60 točk,
– garancijski pogoji maks 20 točk (delo

in material skupaj),
– rok izvedbe del maks 20 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ponudniki lahko dobijo dodatne in-
formacije na podlagi pisnih zahtevkov, ki jih
naslovijo na naslov naročnika. Pisni odgo-
vori bodo posredovani v roku 5 dni.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa, če je: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 6. 2002.

ZPIZ Slovenije

Št. 72/2002 Ob-73276
1. Naročnik: Občina Šentilj.
2. Naslov naročnika: Maistrova ul. 2,

2212 Šentilj v Slov. Goricah, tel.
02/65-06-200, faks 02/65-06-210.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
poslovno trgovskega objekta z ureditvi-
jo okolice v Sladkem Vrhu – gradnja za
trg.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja del po sklopih ni predvi-
dena.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izbrani ponu-
dnik bo izdelal vso ustrezno projektno do-
kumentacijo, ki je potrebna za izgradnjo po-
slovno trgovskega objekta velikosti skupaj
ca. 2000 m2 v etažah P+M.

4. Kraj izvedbe: dela se bodo izvajala
na območju Občine Šentilj v naselju Sladki
Vrh.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe so sprejemljive.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja del: oktober 2002 - april 2004.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisna dokumenta-
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cija: Občina Šentilj, Šentilj 69, 2212 Šentilj
v Slovenskih Goricah, kontaktna oseba Ni-
ves Erznožnik, univ. dipl. inž. gr., tel.
02/65-06-220, faks 02/65-06-210.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan med 8.
in 15. uro do oddaje ponudbe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT lahko ponudniki po-
ravnajo ob dvigu razpisne dokumentacije na
blagajni na sedežu Občine Šentilj, Maistro-
va ul. 2.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 9. 9. 2002 do
11.30.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občinska uprava Občine Šen-
tilj, Maistrova ul. 2, 2212 Šentilj v Sloven-
skih Goricah.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 9. 9. 2002 ob 12. uri v sejni sobi
Občinske uprave Občine Šentilj, Maistrova
ul. 2, 2212 Šentilj v Slovenskih Goricah –
2. nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj re-
snosti ponudbe: bančna garancija za re-
snost ponudbe v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na določila v
predpisih: gradnja za trg, pogoji razvidni iz
razpisne dokumentacije.

12. Pravna oblika povezave skupine v
okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbra-
na kot najugodnejša (Zakon o javnih na-
ročilih 47. člen): naročnik bo sklenil po-
godbo samo z glavnim izvajalcem del.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za zagotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. in 43. členu ZJN: so
opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
najmanj 60 dni po dnevu odpiranja ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: so
opredeljena v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ni.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: ni.

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 6. 2002.

Občina Šentilj

Št. 40510-5/02-34029 Ob-73282
1. Naročnik: Občina Domžale.
2. Naslov naročnika: Ljubljanska 69,

1230 Domžale, faks 01/721-40-05.
3. (a) Opis in obseg gradnje: obnova

Jarške ceste v Sr. Jaršah.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Srednje Jarše pri Dom-
žalah.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: druga polovica
avgusta, konec oktobra 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Oddelek za
gospodarske javne službe, Savska 2, kon-
taktna oseba: Primož Tonkli.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave razpi-
sa v času uradnih ur.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno  dokumentacijo:  2.000 SIT,  Ob-
čina Domžale, transakcijski račun:
01223-0100001491, sklic - Javni razpis:
“obnova Jarške ceste v Sr. Jaršah”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 7. 8. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Domžale, vložišče.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 8. 2002 ob 17. uri v konferenčni
sobi Občine Domžale, Ljubljanska 69, I.
nadstropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: meni-
ca v višini 10% vrednosti ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po ZJF.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: najmanj 2 pisni referen-
ci, iz zadnjih treh let za podobne investicije.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: rok veljavnosti ponud-
be 90 dni, predvideni datum odločitve 15
dni po javnem odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
90%, reference 10%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Oddelek za gospodarske javne slu-
žbe, Savska 2, kontaktna oseba: Primož
Tonkli.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 6. 2002.

Občina Domžale

Št. 646 Ob-73333
1. Naročnik: Občina Šenčur.
2. Naslov naročnika: Kranjska cesta 11,

4208 Šenčur, telefaks 04/25-19-111.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja

sekundarnih kanalov PKI. in obnova Ve-
lesovske ceste.

Dela na Velesovski cesti obsegajo:
– pripravljalna in rušitvena dela,
– zemeljska dela - spodnji ustroj,
– zidarska, betonska in montažna dela,
– zgornji ustroj,
– zaključna dela.
Dela na fekalni kanalizaciji PKI. obsega-

jo naslednje kanale:
– kanal I/11, I/9, I/12, I/13, I/15, I/16.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: dela se bodo oddajala v celoti
ali po sklopih.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Šenčur.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek del pred-
vidoma 10. 8. 2002, dokončanje del
30. 11. 2002 oziroma v skladu s sklenjeno
pogodbo.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Šen-
čur, Oddelek za gospodarsko in komunal-
no dejavnost, Kranjska cesta 11, 4208 Šen-
čur, kont. oseba je Vinko Gale, tel.
04/25-19-106.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati kadarkoli do
dne odpiranja ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 20.000 SIT, plačljivo
na transakcijski račun Občine Šenčur, št.
01317-0100006973 s pripisom razpisna
dokumentacija-kanali PKI in Velesovska
cesta.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 2. 8. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Šenčur, Kranjska cesta
11, 4208 Šenčur.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 2. 8. 2002 ob 11. uri na sedežu
Občine Šenčur, Kranjska cesta 11 (sejna
soba).

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: za re-
snost ponudbe se zahteva bančna garanci-
ja v višini 10% od ponujene vrednosti del, ki
mora veljati 30 dni od datuma odpiranja
ponudb.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 80%
plačila na podlagi začasnih mesečnih situa-
cij, rok plačila najmanj 60 dni od potrditve
situacije, 10% po opravljeni primopredaji
del, 10% po pridobitvi uporabnega dovolje-
nja in primopredaji upravljalcu. Rok plačila
je najmanj 60 dni od opravljenega posa-
meznega primopredajnega zapisnika.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora razpola-
gati s tehnično opremo in kadri, s katerimi
bo zagotovil nemoteno delo in doseganje
roka.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30 dni od odpiranja
ponudb, v roku 15 dni od odpiranja po-
nudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: merila
za dodelitev naročila so v razpisni doku-
mentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega ali odsto-
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piti od pogodbe zaradi finančnih in drugih
razlogov. Ponudniki nimajo pravice do od-
škodnine iz tega naslova.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 24. 6. 2002.

Občina Šenčur

Ob-73360
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje

Žalec d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nade Cilenšek 5,

3310 Žalec.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja

sekundarnega vodovoda Podkraj - Ste-
bovnik.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni možna oddaja v sklopih.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Podkraj - Stebovnik,
Občina Žalec.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni
variantnih ponudb.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: takoj po podpisu
pogodbe; rok dokončanja glede na finan-
čna sredstva investitorja, predvidoma v letu
2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Javno ko-
munalno podjetje Žalec d.o.o., Nade Cilen-
šek 5, Žalec - Igor Glušič univ. dipl. inž.
(03/173-67-66).

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: po predhodni na-
javi.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: ob predložitvi potrdi-
la o plačilu materialnih stroškov v višini
20.000 SIT na transakcijski račun št.
06000-0045266125 odprt pri Banki Ce-
lje d.d. s pripisom: Razpis - Vodovod Pod-
kraj - Stebovnik.

Priloženo mora biti tudi potrdilo o re-
gistraciji ter davčna številka podjetja.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 1. 8. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Javno komunalno podjetje Ža-
lec d.o.o., Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec,
tel. 03/713-67-50, faks 03/713-67-70.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 2. 8. 2002 ob 12. uri v prostorih
Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora v ponudbi priložiti bančno garan-
cijo za resnost ponudbe v višini 1,000.000
SIT, kar je 2,5% od ocenjene vrednosti.
Trajanje garancije je do 15. 9. 2002.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: glavni
pogoji glede financiranja in plačila so detaj-
lno opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skla-
dno z razpisno dokumentacijo.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsebina listin, ki jih mora
predložiti ponudnik za dokončanje pogojev
je opredeljena v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: datum, do katerega
mora veljati ponudba: 15. 9. 2002, predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
22. 8. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena 70%,
– reference 20%,
– usposobljenost 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: najnižja ponujena cena še ne pred-
stavlja najugodnejše ponudbe. Naročnik si
pridružuje pravico določiti eventuelno ma-
njši obseg del od razpisanega oziroma na
razpoložljiva finančna sredstva, ali odstopiti
od podpisa pogodbe, pridružuje pa si tudi
pravico, da dela ne odda nobenemu ponu-
dniku. V nobenem primeru ponudniki nima-
jo pravice do uveljavljanja odškodnine iz te-
ga naslova.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 6. 2002.
Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.

Št. 403-07-5/02-3 Ob-73340
1. Naročnik: Občina Sežana.
2. Naslov naročnika: Občina Sežana,

Partizanska cesta št. 4, 6210 Sežana.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja

Gasilskega doma Lokev.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudba mora biti izdelana v
celoti po priloženem popisu. Opravi se iz-
bor najugodnejše ponudbe za razpisana de-
la od že izvedene III. faze gradnje do konča-
nja objekta. Za razpoložljiva sredstva v Pro-
računu Občine Sežana za leto 2002 v zne-
seku 8,500.000 SIT skupaj z davkom na
dodano vrednost se sklene pogodbo za iz-
vajanje del v željenem faznem obsegu (grad-
bena, instalacijska in obrtniška dela) za leto
2002. Preostala dela se bodo izvajala v
nslednjih letih glede na razpoložljiva sred-
stva v Proračunu Občine Sežana ter po
opravljenem obračunu razlike v ceni pri iz-
brani najugodnejši ponudbi po metodologiji
Združenja za gradbeništvo in IGM pri Go-
spodarski zbornici Slovenije.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: V Lokvi na parceli št.
226/31 k.o. Lokev.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: predviden priče-
tek 1. 9. 2002 ter zaključek 30. 10. 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Seža-
na, Uroš Colja tel. 05/73-10-116.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: 12. 7. 2002 do
14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig razpisne dokumen-
tacije je potrebno plačati 8.000 SIT na tran-
sakcijski račun 01000-0100005919 s pri-
pisom “Izgradnja Gasilskega doma Lokev”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 9. 8. 2002 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Sežana, Partizanska ce-
sta št. 4, 6210 Sežana II. nadstropje - pi-
sarna št. 67.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 9. 8. 2002 ob 12. uri v mali sejni
sobi Občine Sežana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: zahte-
vana garancija v vrednosti 500.000 SIT.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z Odlokom o proračunu Občine Sežana
za leto 2002- proračunska postavka 3702.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg sploš-
nih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: po razpisni dokumenta-
ciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 20. 9. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena cena, plačilni pogoji in garancijska
doba.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 6. 2002.

Občina Sežana

Št. 2241/02 Ob-73365
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno po-

djetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/43-15-255, te-
lefaks 01/43-24-074, elektronski naslov:
natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbe-
na in obrtniška dela za izgradnjo elektro
nadzorništva Črnomelj v Črnomlju:

– gradbena dela,
– obrtniška dela,
– elektro instalacije,
– strojne instalacije,
– zunanja ureditev z dovozno cesto in

deponijo drogov.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali

sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudba mora biti celovita, ev.
delnih ponudb ne bomo upoštevali.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Črnomelj.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe ne bomo upoštevali.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: dela bodo pote-
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kala v 3 etapah. Predvideni pričetek del 1.
etape je meseca septembra 2002 in do-
končanje del predvidoma v 2 letih.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: ponudniki lah-
ko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kon-
taktni osebi Nataša Škerjanec, tel.
01/43-15-255 v sobi št. 16 na naslovu:
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, 1516 Ljubljana.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija bo na razpolago do 5. 8. 2002,
in sicer vsak delovni dan od 8. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT (vključ-
no z DDV) na transakcijski račun Elektra
Ljubljana, d.d. št. 06000-0076655034
Banka Celje, d.d. GP Ljubljana, sklic na
številko 2300-3371 z obvezno navedbo
davčne številke.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbe morajo
biti oddane najkasneje do 5. 8. 2002 do
10. ure, ponudbe oddane po tem roku ne
bodo upoštevane.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane na
naslov: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Služba
za javna naročila in nabavo, Slovenska ce-
sta 56, 1516 Ljubljana.

Ponudba ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točne-
ga naslova naročnika. Ponudba naj ima ob-
vezno pripisano “Javni razpis JN 14/02 –
Ponudba za izgradnjo nadzorništva Črno-
melj – Ne odpiraj”.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 5. 8.
2002, ob 11. uri v sejni sobi v VII. nadstro-
pju družbe Elektro Ljubljana, d.d., Sloven-
ska cesta 56/VII v Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predlo-
žiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponu-
dnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 3% ponudbene vre-
dnosti (brez DDV).

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: gotovin-
sko plačilo, minimalni plačilni rok je 60 dni.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
godba.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora v svoji
ponudbi priložiti:
v izpis registracije ponudnika pri pri-

stojnem organu, oziroma samostojni podjet-
nik priglasitveni list DURS-a, ki ni starejši od
90 dni,
v dokazilo, da ponudnik ni v postopku

prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,

v dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali pred-
met sodne preiskave, da mu v zadnjih petih
letih pred objavo naročila ni bila izdana prav-
nomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem, da nje-
govo poslovanje ni s sodno ali drugo odloč-
bo ustavljeno, ne starejše od 30 dni,
v dokazilo o poravnanih davkih, prispev-

kih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
v BON 1 in BON 2, oziroma BON 1/P,

pri čemer BON 1 za zadnje poslovno leto ni
starejši od 90 dni, BON 2, oziroma BON
1/P pa ne starejša od 30 dni, oziroma za
samostojnega podjetnika davčno odmero za
zadnje poslovno leto, ne starejše od 90 dni
in potrdilo poslovne banke o podjetnikovi
solventnosti ne starejše od 30 dni,

– neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto ponudnika, ki je zavezanec k
reviziji (in tudi podizvajalca, če njegova po-
nudbena vrednost presega 50 mio SIT),

– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 3% vrednosti ponudbe (brez DDV),

– izjavo banke, o predložitvi bančne ga-
rancije za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v RD),

– izjavo banke o predložitvi bančne ga-
rancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% od končne pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v RD),

– pisno izjavo ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa,

– pisno izjavo ponudnika, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitve pogodbe,

– pisno izjavo ponudnika o nezavajajo-
čih podatkih,

– pisno izjavo ponudnika o obveznostih
po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvo-
de in o ugotavljanju skladnosti, o posredo-
vanju tehničnih informacij in zagotovitvi ga-
rancij,

– pogodbo o skupnem nastopanju, če
ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajal-
cem ali v obliki poslovnega sodelovanja,

– pisne izjave vseh v svoji ponudbi nave-
denih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri
realizaciji naročila, da je ponudnik pravoča-
sno in pravilno poravnal svoje zapadle ob-
veznosti do njih,

– pisno izjavo ponudnika, oziroma nje-
govega podizvajalca o sposobnosti in uspo-
sobljenosti,

– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazilo glede drugih-posebnih pogo-

jev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
Kot veljavni bodo upoštevani le doku-

menti, ki bodo predloženi v originalu ali kot
fotokopije ter ustrezno žigosani in podpisa-
ni. Naročnik si vzame pravico, da po lastni
presoji naknadno preveri verodostojnost fo-
tokopiranih dokumentov izbranega ponudni-
ka, in sicer pred izdajo sklepa o oddaji na-
ročila izbranemu ponudniku. Za izhodišče
določitve starosti dokumentov se upošteva
datum odpiranja ponudb. Pridobitev doku-
mentov pod oznako v velja tudi za eventu-
elnega podizvajalca in morajo biti predlože-
ni v originalu ali kot fotokopije, ustrezno ži-
gosani in podpisani.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati

90 dni od datuma odpiranja ponudb: pred-
videni datum odločitve o sprejemu ponudb
je maks. 50 dni po odpiranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– skupna ponudbena cena (85% delež),
– reference (10% delež),
– rok plačila (5% delež).
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: navedene so v razpisni dokumenta-
ciji. Naročnik bo posredoval le pisna poja-
snila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
priporočeno posredovane do 30. 7. 2002.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: do 1. 7. 2002.

Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 2.3.-2627/02 Ob-73376
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za promet, Direkcija za železniški
promet Maribor, po pooblastilu Slovenske
železnice d.d., Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Republika Slove-
nija, Ministrstvo za promet, Direkcija za že-
lezniški promet, Kopitarjeva ul. 5, 2000
Maribor, po pooblastilu Slovenske železni-
ce d.d., PP Infrastruktura, PE Investicije,
Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, tel.
01/29-14-203, telefaks 01/29-14-822.

3. (a) Opis in obseg gradnje: izvedba
postajališča Ljubljana - Vodmat.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: vse skupaj.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izvajalec mo-
ra izdelati PID.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 1,5 meseca.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Slovenske že-
leznice d.d., PP Infrastruktura, PE Investici-
je, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana,
Branka Potočnik-Kranjc, univ. dipl. inž.
gradb., pisarna št. 226, tel. 01/29-14-590,
telefaks 01/29-14-822 ali Helena Mlakar,
pisarna št. 202 - tajništvo, tel.
01/29-14-203, telefaks 01/29-14-822.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
30. 7. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dvignejo ponudniki proti plačilu
65.000 SIT na transakcijski račun pri NLB
d.d. Ljubljana št. 02923-0019346887 sklic
na št. 27 ali na glavni blagajni Slovenskih
železnic, Kolodvorska 11, Ljubljana, soba
št. 115, kjer tudi dobijo potrdilo o plačilu,
vsak delovni dan med 11. in 13. uro.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 30. 7. 2002 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Slovenske železnice, d.d., PP
Infrastruktura, PE Investicije, Kolodvorska
ul. 11, 1506 Ljubljana, soba 202 (tajništvo
PE Investicije).

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 30. 7. 2002 ob 11. uri, Slovenske
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železnice, d.d., Kolodvorska ul. 11, 1506
Ljubljana, Steklena dvorana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija v vrednosti 3% ponudbene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z Zakonom o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije za leti 2002 in 2003 (Ur.
l. RS, št. 103/01), Zakona o javnih finan-
cah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00) in na
njihovi podlagi sprejetimi podzakonskimi
predpisi, ter sofinanciranja Mestne občine
Ljubljana.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
nudnik s podizvajalci ali skupina ponud-
nikov.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

a) Reference ponudnika:
– izkušnje pri uspešni izvedbi vsaj treh

objektov, kot glavni izvajalec, ki so po svoji
naravi, zahtevnosti in vrednosti /70% po-
nudbene cene) primerljivi z razpisanim de-
lom, v zadnjih treh letih.

b) Finančna sposobnost ponudnika:
– pozitivni poslovni izid iz dejavnosti po-

nudnika,
– povprečni letni promet ponudnika v

zadnjih treh letih v višini najmanj enainpol-
krat-ne (1,5x) vrednosti javnega naročila,

– likvidna sredstva in/ali prikaz možnosti
najetja kredita v minimalni vrednosti prvih
dveh mesečnih situacij.

Sredstva morebitnih podizvajalcev se ne
bodo upoštevala pri ugotavljanju ponudni-
kovega izpolnjevanja zgoraj navedenih po-
gojev. Sredstva partnerjev v skupnem na-
stopu pa se seštevajo, da se ugotovi sku-
pna sposobnost izpolnjevanja zgoraj nave-
denih pogojev.

c) Rok dokončanja del ne more biti daljši
od razpisanega.

d) Ponudnikova oprema: ponudnik mora
razpolagati z ustrezno opremo za izvedbo
razpisanih del.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
120 dni od roka določenega za predložitev
ponudbe, predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 15. 8. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
– Višina ponudbene cene 60%
Točkovanje se izvede na naslednji na-

čin:

Fmin
Fi = ———————  × 60

fi
Fmin - najnižja ponudbena vrednost po-

nudnika, ki je imel pravilno ponudbo
fi - ponudbena vrednost i-tega ponudni-

ka, ki je imel pravilno ponudbo
– Usposobljenost strokovnega kadra

20%
Ocenjuje se število vseh redno zaposle-

nih strokovnjakov (univ. dipl. inž) i-tega po-
nudnika, ki bodo sodelovali pri izvedbi jav-

nega naročina (navedeni v obrazcu št. 3 -
kadrovska zmogljivost). V primeru, da je na-
vedeno več kot 5 strokovnjakov se bo upoš-
tevalo, da je Kmax enako 5.

ki
Ki = —————--— × 20

Kmax
ki - število redno zaposlenih strokovnja-

kov i-tega ponudnika, ki je imel pravilno po-
nudbo

Kmax - število redno zaposlenih strokov-
njakov najboljšega ponudnika, ki je imel pra-
vilno ponudbo

– Rok izvedbe javnega naročila 20%
Ocenjuje se število koledarskih dni iz-

vedbe (mesec ima 30 dni)

Rmin
Ri = —————— × 20

ri
Rmin - število koledarskih dni najboljše-

ga ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo
ri - število koledarskih dni i-tega ponu-

dnika, ki je imel pravilno ponudbo
Skupna ocena ponudbe se izvede s seš-

tevanjem točk po vseh merilih.
Ponudnik, ki zbere najvišje število točk

je najugodnejši.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 28. 6. 2002.
Ministrstvo za promet

Direkcija za železniški promet Maribor
po pooblastilu Slovenske železnice d.d.

Št. 146–1 /02  Ob-73441
1. Naročnik: Zdravstveni dom Gornja

Radgona.
2. Naslov naročnika: Partizanska cesta

40, 9250 Gornja Radgona.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradbe-

no obrtniška dela, strojne in elektro in-
štalacije pri zunanji ureditvi Zdravstve-
nega doma v Gornji Radgoni.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivosti
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Gornja Radgona, Parti-
zanska cesta 40, 9250 Gornja Radgona.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso možne.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: september
2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisna dokumenta-
cija in dodatne informacije: Uprava ZD
Gornja Radgona, Partizanska cesta 40,
Aleksander Kerčmar.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka
8. 7. 2002 od 8. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z DDV, nakazi-
lo na podračun pri UJP številka:
01229-6030920115.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do četrtka 1. 8.
2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Zdravstveni dom Gornja Rad-
gona, Partizanska cesta 40, tajništvo.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 1. 8. 2002 ob 13. uri v sejni sobi ZD
Gornja Radgona, Partizanska 40, 1. nad-
stropje.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cije za resnost ponudbe naročnik ne zahte-
va.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: nave-
deno v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po tem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen zakona o javnih naročilih): po-
godba.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o spre-
jemu ponudbe: opcija ponudbe je 150 dni,
odločitev o sprejemu ponudbe predvideno
do konca avgusta 2002.

15. Merila za ocenitev ponudbe:
– ponudbena cena, 70%,
– reference, 10%,
– garancija, 10%,
– plačilni pogoji, 10%.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za obja-

vo: 1. 7. 2002
ZD Gornja Radgona

Št. 328/1-02 Ob-73445
1. Naročnik: Kovod Postojna, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Jeršice 3, 6230

Postojna; tel. 05/726-45-51; faks
05/726-22-11, e-mail: kovodpostojna@si-
ol.net.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
upravnega objekta na CČN Postojna.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: dela se oddajo v celoti.

4. Kraj izvedbe: CČN Postojna.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: začetek: sep-
tember 2002, dokončanje: maj 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Kovod Postoj-
na, Jeršice 3, Postojna, Nada Milharčič.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 5. 8. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na transakcij-
ski račun 10100-0029219402.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 12. 8. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Kovod Postojna, Jeršice 3, Po-
stojna.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 12. 8. 2002 ob 12. uri; Kovod Po-
stojna, Jeršice 3, Postojna.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: banč-
na garancija v višini 5% ponudbene cene.

11. Pogoji financiranja in plačil in/ali
sklicevanja na določila v predpisih: po po-
gojih iz navodil ponudnikom.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pogodba o
skupni izvedbi naročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
30. 9. 2002; datum odločitve do 26. 8.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
80%, plačilni rok 10%, reference 10%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 7. 2002.

Kovod Postojna, d.o.o.

Št. 34404-8/01-2002 Ob-73448
1. Naročnik: Občina Piran.
2. Naslov naročnika: Tartinijev trg 2,

6330 Piran, tel. 05/671-03-51, faks
05/671-03-39.

3. (a) Opis in obseg gradnje: vsa grad-
bena dela za izgradnjo ceste B in uredi-
tev odvodnjavanja v Obrtni coni v Luciji.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: dela se bodo oddala v komple-
tu skupaj.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: projekti so že
izdelani.

4. Kraj izvedbe: Lucija.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: predviden zače-
tek del 15. 9. 2002, predviden zaključek
del 14. 11. 2002 (ca. 60 dni).

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Piran,
Urad za okolje in prostor, Tartinijev trg 2,
6330 Piran, Sergej Laganis.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 24. 7. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 15.000 SIT, plačljivo z virmanom na
TRR št. 01000-0100005822, sklicevanje
na št. 34404-8/01-02-17130002.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do srede 31. 7.
2002 do 11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Piran, Urad za okolje in

prostor, Tartinijev trg 2, 6330 Piran z vidno
oznako “Ne odpiraj, ponudba - Izgradnja
ceste B”. Ponudba mora biti v zaprti in žigo-
sani ovojnici.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 31. 7. 2002 ob 12. uri v veliki sejni
dvorani v stavbi Občine Piran, Tartinijev trg
2, 6330 Piran.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 10% razpisane vre-
dnosti naročila.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
po izstavljenih mesečnih situacijah v roku
60 dni po datumu prejetja situacije s strani
naročnika potrjene s strani nadzornega or-
gana.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ni
skupine ponudnikov.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: veljajo zahteve iz 41. do
43. člena Zakona o javnih naročilih.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 30. 11. 2002. Predvideni datum odloči-
tve o sprejemu ponudbe je 5. 9. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb:
I. ponudbena cena - maks. 80 točk,
II. rok izgradnje - maks. 5 točk,
III. garancijska doba - maks. 5 točk,
IV. potrjene reference ponudnika - maks.

10 točk.
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 1. 7. 2002.
Občina Piran

Št. 011-04-2/2002 Ob-73455
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija ceste R1-1-221/1218 separa-
cija v Zagorju I. faza.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: cesta R1-221 Izlake -
Zagorje.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Rok izvedbe del: september 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, (Irena Skubic) tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 - sklic na št. 18 24155
7141998-01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 8. 8. 2002 do 8.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija - Mini-
strstvo za promet - Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana - vložišče, soba
21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 8. 8.
2002 ob 9. uri v sejni sobi 320/III. nadstro-
pje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če
vrednost ponudbe presega 50,000.000
SIT priložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe, ki mora glasiti na 3 % vrednosti
javnega naročila in jo naročnik lahko unov-
či v dobro računa Proračuna RS, št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vre-
dnosti, garancije ni potrebno predložiti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo delno financira naročnik iz proračun-
skih sredstev Republike Slovenije in delno
občina Zagorje.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
nudniki lahko nastopajo kot posamezni iz-
vajalec oziroma skupina izvajalcev lahko pre-
dloži ponudbo o skupni izvedbi javnega na-
ročila v skladu s 47. členom ZJN-1.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponu-
dnik za ugotovitev finančne, poslovne in te-
hnične usposobljenosti, poleg splošnih po-
gojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih:

– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega (tč. 8 Navodil ponudnikom),

– garancijski rok za kakovost izvedenih
del ne sme biti krajši od razpisanega – do-
datek A,

– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj skle-
njenih pogodbah v zadnjem letu,

– lastna izjava ponudnika z navedbo or-
ganizacije, ki zanj opravlja notranjo kontrolo
kakovosti.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po od-
piranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo druge informacije ponu-
dnikom posredoval le na podlagi pisnih za-
htev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija - Ministrstvo za promet -
Direkcija RS za ceste - Služba za javna naro-
čila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
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17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 6. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-2/2002 Ob-73456
1. Naročnik: Republika Slovenija -

Ministrstvo  za  promet  -  Direkcija  RS  za
ceste.

2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.

3. (a) Opis in obseg gradnje: ureditev
avtobusnega postajališča ob G1-1 od-
sek 0244 Brezno – Ruta od km 3.880
do km 4.020.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: cesta G1-1 Brezno -
Ruta.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Čas izvajanja del: 240 dni.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, (Irena Skubic) tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT naj ponudniki porav-
najo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 - sklic na št. 18 24155
7141998-01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 12. 8. 2002 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija - Mini-
strstvo za promet-Direkcija RS za ceste, Tr-
žaška 19, 1000 Ljubljana - vložišče, soba
21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 12. 8.
2002 ob 12. uri v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če
vrednost ponudbe presega 50,000.000
SIT priložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe, ki mora glasiti na 3 % vrednosti
javnega naročila in jo naročnik lahko unov-
či v dobro računa Proračuna RS, št.
50100-630-10014; če vrednost javnega
naročila ne presega zgoraj navedene vre-
dnosti, garancije ni potrebno predložiti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo financira naročnik iz proračunskih sred-
stev Republike Slovenije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, po-
tem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
nudniki lahko nastopajo kot posamezni iz-
vajalec oziroma skupina izvajalcev lahko

predloži ponudbo o skupni izvedbi javnega
naročila v skladu s 47. členom ZJN-1.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega (tč. 8 Navodil ponudnikom),

– garancijski rok za kakovost izvedenih
del ne sme biti krajši od razpisanega

– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj skle-
njenih pogodbah v zadnjem letu,

– lastna izjava ponudnika z navedbo or-
ganizacije, ki zanj opravlja notranjo kontrolo
kakovosti.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po od-
piranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo druge informacije ponu-
dnikom posredoval le na podlagi pisnih za-
htev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija - Ministrstvo za promet -
Direkcija RS za ceste - Služba za javna na-
ročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 6. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-2/2002 Ob-73457
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.

3. (a) Opis in obseg gradnje: rekon-
strukcija ceste R1-210/1109 Škofja Lo-
ka (Žabnica – Grenc).

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: cesta R1-210
Kranj-Škofja Loka.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Čas izvedbe del: 10 mesecev.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, (Irena Skubic) tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT naj ponudniki porav-
najo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 - sklic na št. 18 24155
7141998-01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 14. 8. 2002 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija - Mini-
strstvo za promet-Direkcija RS za ceste, Tr-
žaška 19, 1000 Ljubljana - vložišče, soba
21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 14. 8.
2002 ob 12. uri v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: če
vrednost ponudbe presega 50,000.000
SIT priložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe,  ki  mora  glasiti  na  3 %  vred-
nosti  javnega  naročila  in  jo  naročnik
lahko  unovči  v  dobro  računa  Proračuna
RS, št. 50100-630-10014; če vrednost
javnega naročila ne presega zgoraj na-
vedene vrednosti, garancije ni potrebno
predložiti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo delno financira naročnik iz proračun-
skih sredstev Republike Slovenije in delno
Občina Škofja Loka.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
nudniki lahko nastopajo kot posamezni iz-
vajalec oziroma skupina izvajalcev lahko pre-
dloži ponudbo o skupni izvedbi javnega na-
ročila v skladu s 47. členom ZJN-1.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega (tč. 8 Navodil ponudnikom),

– garancijski rok za kakovost izvedenih
del ne sme biti krajši od razpisanega – do-
datek A,

– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj skle-
njenih pogodbah v zadnjem letu,

– lastna izjava ponudnika z navedbo or-
ganizacije, ki zanj opravlja notranjo kontrolo
kakovosti.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po od-
piranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo druge informacije ponu-
dnikom posredoval le na podlagi pisnih za-
htev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija - Ministrstvo za promet -
Direkcija RS za ceste - Služba za javna na-
ročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 6. 2002.

Direkcija RS za ceste
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Št. 011-04-2/2002 Ob-73458
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
nadomestnega propusta čez Hudornik v
Škednju na R3-686/1279.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Cesta R3-686 Žiče-
Dole.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Rok izvedbe del: 31. 9. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, (Irena Skubic) tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT naj ponudniki porav-
najo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 - sklic na št. 18 24155
7141998-01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 8. 8. 2002 do 9.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Republika Slovenija - Mini-
strstvo za promet - Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana - vložišče, soba
21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 8. 8.
2002 ob 10. uri v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: če vre-
dnost ponudbe presega 50,000.000 SIT pri-
ložiti bančno garancijo za resnost ponudbe,
ki mora glasiti na 3 % vrednosti javnega naro-
čila in jo naročnik lahko unovči v dobro raču-
na Proračuna RS, št. 50100-630-10014;
če vrednost javnega naročila ne presega zgo-
raj navedene vrednosti, garancije ni potre-
bno predložiti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz proračun-
skih sredstev Republike Slovenije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
nudniki lahko nastopajo kot posamezni iz-
vajalec oziroma skupina izvajalcev lahko pre-
dloži ponudbo o skupni izvedbi javnega na-
ročila v skladu s 47. členom ZJN-1.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega (tč. 8 Navodil ponudnikom),

– garancijski rok za kakovost izvedenih
del ne sme biti krajši od razpisanega – do-
datek A,

– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj skle-
njenih pogodbah v zadnjem letu,

– lastna izjava ponudnika z navedbo or-
ganizacije, ki zanj opravlja notranjo kontrolo
kakovosti.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po od-
piranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo druge informacije ponu-
dnikom posredoval le na podlagi pisnih za-
htev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija - Ministrstvo za promet -
Direkcija RS za ceste - Služba za javna na-
ročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 6. 2002.

Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-2/2002 Ob-73459
1. Naročnik: Republika Slovenija - Mini-

strstvo za promet - Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.

3. (a) Opis in obseg gradnje: sanacija
mostu čez Savo v Brestanici na
R2-422/1333 v km 16+000.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: /

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: cesta R2-422 Podsre-
da-Brestanica.

5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variante niso sprejemljive.

6. Rok izvedbe del: do 30. 11. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-

re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija - Ministrstvo za promet - Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, (Irena Skubic) tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejen.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 10.000 SIT naj ponudniki porav-
najo z virmanom na žiro račun št.
50100-630-10014 - sklic na št. 18 24155
7141998-01.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 8. 8. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predlo-
žiti ponudbo: Republika Slovenija - Mini-
strstvo za promet - Direkcija RS za ceste,

Tržaška 19, 1000 Ljubljana - vložišče, so-
ba 21/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 8. 8.
2002 ob 11. uri v sejni sobi 320/III. nad-
stropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: če vre-
dnost ponudbe presega 50,000.000 SIT pri-
ložiti bančno garancijo za resnost ponudbe,
ki mora glasiti na 3 % vrednosti javnega naro-
čila in jo naročnik lahko unovči v dobro raču-
na Proračuna RS, št. 50100-630-10014;
če vrednost javnega naročila ne presega zgo-
raj navedene vrednosti, garancije ni potre-
bno predložiti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz proračun-
skih sredstev Republike Slovenije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
nudniki lahko nastopajo kot posamezni iz-
vajalec oziroma skupina izvajalcev lahko pre-
dloži ponudbo o skupni izvedbi javnega na-
ročila v skladu s 47. členom ZJN-1.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

– rok dokončanja del ne sme biti daljši
od razpisanega (tč. 8 Navodil ponudnikom),

– garancijski rok za kakovost izvedenih
del ne sme biti krajši od razpisanega – do-
datek A,

– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj skle-
njenih pogodbah v zadnjem letu,

– lastna izjava ponudnika z navedbo or-
ganizacije, ki zanj opravlja notranjo kontrolo
kakovosti.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe, predvideni rok odlo-
čitve o sprejemu ponudbe je 10 dni po od-
piranju ponudb.

15. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja ponudbena cena.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo druge informacije ponu-
dnikom posredoval le na podlagi pisnih za-
htev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Re-
publika Slovenija - Ministrstvo za promet -
Direkcija RS za ceste - Služba za javna na-
ročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljub-
ljana.

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 6. 2002.

Direkcija RS za ceste

Ob-73476
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika

Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ljubljana, Verov-

škova 70, p.p. 2374, tel. 01/58-89-649,
telefaks 01/58-89-609.

3. (a) Opis in obseg gradnje: strojno-
instalacijska in elektroinstalacijska de-
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la pri izvedbi rekonstrukcije naprav za
pripravo sanitarne tople vode na obmo-
čju Štepanjskega naselja - II. faza.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ni predvidena oddaja posamez-
nih sklopov.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: rok začetka del -
september 2002; rok dokončanja del - 45
koledarskih dni. Naveden rok velja za izved-
bo vseh toplotnih postaj. Rekonstrukcija po-
samezne toplotne postaje mora biti izvede-
na v roku maks. 4 dni.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisna do-
kumentacija je na voljo v Javnem podjetju
Energetika Ljubljana, d.o.o. Področje trže-
nja, investicij in razvoja, soba P3, vsak de-
lovni dan med 8. in 14. uro. Za dodatne
informacije v zvezi z razpisno dokumentaci-
jo vam je na voljo Dušan Hrib, u.d.i.gr., tel.
01/58-89-649.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo lahko prevzamete v času navede-
nem v točki (a) do dneva, ko je potrebno
oddati ponudbo.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: 5.000 SIT. Znesek
plačila vključuje 20% DDV. Znesek se na-
kaže na transakcijski račun Javnega podje-
tja Energetika Ljubljana, d.o.o. št.
17000-0000053775, pri Slovenski inve-
sticijski banki, d.d., Ljubljana s sklicem na
št. 600-65-02. Vplačilo je možno tudi na
blagajni Javnega podjetja Energetika Ljub-
ljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: ponudbo je potre-
bno predložiti najkasneje do 7. 8. 2002 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: ponudbo je možno poslati po
pošti na naslov Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p.
2374, 1001 Ljubljana, ali jo predložiti ose-
bno na naslovu Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana,
soba P3. Kuverte morajo biti opremljene
tako kot je navedeno v navodilih ponudni-
kom za izdelavo ponudbe.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje bo 7. 8. 2002, ob
12. uri, v sejni sobi na naslovu: Javno po-
djetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verov-
škova 62, Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
775.000 SIT, z veljavnostjo do 28. 9. 2002.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
v roku najmanj 90 dni od datuma uradno
evidentiranega prejema situacije v vložišču
Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem

ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): akt o
skupni izvedbi naročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

– finančno stanje,
– minimalno število zaposlenih in zahte-

vana izobrazba,
– minimalna tehnična oprema,
– reference,
– rok izvedbe del,
– garancijska doba,
– rok plačila,
– predložitev ponudbe na disketi.
14. Datum, do katerega mora veljati

ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 28. 9. 2002, predvideni datum odloči-
tve o izboru izvajalca do 19. 8. 2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: ponud-
bena vrednost in plačilni rok.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 6. 2002.

Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Ob-73491
1. Naročnik: Občina Izola.
2. Naslov naročnika: Sončno nabrežje

8 Izola, postopek izvedbe javnega naročila
za izbiro izvajalca vodi Urad za komunalni
razvoj, Postonjska 3, Izola.

3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
fekalne in meteorne kanalizacije v ob-
močju UN Korte – področje Žaneštra –
Čedlje.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: sprejemljiva je ponudba, ki za-
jema izvedbo vseh sklopov - fekalne in me-
teorne kanalizacije.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: Korte.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

upoštevane bodo ponudbe po osnovnem
popisu in razpisni dokumentaciji.

6. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: pričetek del 1. 9.
2002, zaključek del 30. 3. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo lahko zainteresirani dvignejo v
Uradu za komunalni razvoj občine Izola, Po-
stonjska 3, Izola. Ponudnik lahko dobi vse
informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in
pojasnila k razpisni dokumentaciji pri Marti-
nu Podbrezniku ali Borisu Stuparju na tel.
05 6600220 ali 05 6600222, faks 05
6600210.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo v času ura-
dnih ur (ponedeljek, sreda, petek).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik se mora ob dvi-

gu razpisne dokumentacije izkazati s potrdi-
lom o plačilu materialnih stroškov v višini
20.000 SIT, na račun naročnika št.
01240-0100006381,za izdelavo razpisne
dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 7. 8. 2002, do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Izola, glavna pisarna,
Postonjska 3, Izola.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: javno odpiranje ponudb bo 7. 8.
2002 ob 9.15 na naslovu: Postonjska 3, v
sejni sobi Urada za komunalni razvoj.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garan-
cija banke za resnost ponudbe v višini 10%
ocenjene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plači-
la se izvajajo s skladu z določili zakona in
navodila o izvrševanju proračuna v roku 60
dni od dneva prejema situacije na naslov
naročnika.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen zakona o javnih naročilih): po-
godba o izvedbi javnega naročila.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: Pogoj za udeležbo na
predmetnem razpisu je ta, da je bil ponud-
nik v zadnjih treh letih glavni izvajalec pri
izvedbi vsaj enega gradbenega dela (pozor:
ne nujno javnega naročila), ki je po naravi
gradnje enakovredno razpisanemu.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo biti
veljavne najmanj 60 dni od dneva oddaje
ponudbe; (oziroma do vključno 6. 10.
2002). Ponudnike bo investitor oziroma na-
ročnik obvestil z obvestilom o oddaji naroči-
la v roku 45 dni po uspelem javnem odpira-
nju ponudb.

Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena,
– raven celovitosti ponudbe,
– doseganje zahtevanih parametrov,
– rok izvedbe,
– obseg in rok garancije (odzivni rok,

rok za odpravo napak),
– dosedanje reference ponudnika in mo-

rebitnih podizvajalcev na enakih ali soro-
dnih delih,

– usposobljenost ponudnika (splošna),
– sposobnost ponudnika (konkretna).
16. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
17. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 28. 6. 2002.
Občina Izola

Ob-73534
1. Naročnik: Občina Vrhnika.
2. Naslov naročnika: Tržaška 1, 1360

Vrhnika, tel. 01/750-51-21, faks
01/755-31-03, e-pošta: komunalne.obci-
na@vrhnika.si.
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3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja
infrastrukture Gabrče.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja del ni predvidena po
sklopih.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: razpis ne
vključuje izdelave projektov.

4. Kraj izvedbe: Vrhnika – Gabrče.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variante niso sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: september, ok-
tober, november 2002.

7. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Vrhni-
ka, Oddelek za urejanje prostora in komu-
nalne zadeve, Tržaška 1, 1360 Vrhnika, Jo-
van Primož.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom na
račun št. 01340-0100001093.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 6. 8. 2002 do
11. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Vrhnika, Oddelek za
urejanje prostora in komunalne zadeve, Tr-
žaška 1, 1360 Vrhnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 6. 8. 2002 ob 12. uri v sejni sobi
občine Vrhnika.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 1,500.000 SIT za čas
veljavnosti ponudbe.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
sa ni, račun je plačljiv v roku 60 dni od
prejema mesečne situacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
godba.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 26. 8. 2002, 16. 8.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70%, reference 10%, garancija 10%, plačil-
ni pogoji 10%.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 6. 2002.

Občina Vrhnika

Št. 300-05-4/2001 Ob-73565
1. Naročnik: Mestna občina Nova Go-

rica.

2. Naslov naročnika: Trg E. Kardelja 1,
5000 Nova Gorica, faks 05/30-21-233, tel.
05/33-50-133.

3. (a) Opis in obseg gradnje: delna re-
konstrukcija in asfaltacija.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: navedeno v razpisni dokumen-
taciji.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /

4. Kraj izvedbe: LC Laputnik – Kladje –
Vetrnik (Čepovan – Lokovec – Kanalski
Lom).

5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in

dokončanja ali čas izvedbe: začetek
avgusta  2002,  dokončanje  po  termin-
skem planu, razvidnem v razpisni doku-
mentaciji.

7. (a) Naslov službe in osebe, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumen-
tacijo in dodatne informacije: oddelek za
infrastrukturo in gospodarske javne službe
Mestne občine Nova Gorica, Marjan Jug,
dipl. inž. gradb., tel. 05/33-50-133.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
vsak delovni dan med 8. in 12. uro, do
24. 7. 2002.

(c) Znesek  in  način  plačila  za  raz-
pisno  dokumentacijo:  10.000 SIT  na
transakcijski  račun  MO  Nova  Gorica,  št.
01000-0100014067 pri Banki Slovenija.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 26. 7. 2002 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Mestna občina Nova Gorica,
Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, soba
št. 38/I.

9. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 7. 2002 ob 13. uri, steklena dvo-
rana Mestne občine Nova Gorica.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: razvid-
no v razpisni dokumentaciji.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zako-
na o javnih naročilih: po razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 5. 9. 2002, 15. 8.
2002.

15. Merila za ocenitev ponudb: po raz-
pisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

17. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa, če je: /

18. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 6. 2002.

Mestna občina Nova Gorica

ZJN-12.S
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila

storitev po odprtem postopku

Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila storitev po
odprtem postopku

Popravek

Ob-73608
V objavi javnega razpisa za oddajo naro-

čila storitev po odprtem postopku, obavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 55-56 z dne
28. 6. 2002, Ob-73053 se zaradi tiskar-
ske napake popravi:

1. alinea 14. točke tako, da se pravilno
glasi:

– od zavarovanca potrjene reference po-
nudnika za že izvedene storitve s področja
zavarovanja - 1 zavarovanec v zadnjih treh
letih z letno premijo 100 milijonov SIT ali
več.

Republika Slovenija
Ministrstvo za promet

Direkcija za železniški promet
Maribor

Št. 2002/121 Ob-73260
1. Naročnik: Občina Vodice.
2. Naslov naročnika: Kopitarjev trg 1,

1217 Vodice nad Ljubljano, tel.
01/833-26-10, faks 01/833-26-30.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: prevoz šolskih
otrok v Občini Vodice v letih 2002-2005.

4. Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: vse skupaj.

5. Kraj izvedbe: Občina Vodice.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantne ponudbe niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: od 2. 9.
2002 do 30. 6. 2005, čas izvedbe 3 šol-
ska leta.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo: Občina Vodice, sprejemna pisarna, Ko-
pitarjev trg 1, 1217 Vodice, kontaktna ose-
ba Mira Verbič, tel. 01/833-26-10.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo se lahko prevzame po predhodni
najavi v času uradnih ur občine Vodice (po-
nedeljek, sreda in petek od 10.30 do 12.
ure, ob sredah pa tudi od 14. do 17. ure).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo v višini 5.000 SIT ponudniki po-
ravnajo z nakazilom na transakcijski račun
Občine Vodice št. 01000-0100000681,
sklic na št. 00 210 – 03, namen nakazila:
razpisna dokumentacija – šolski prevozi.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
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ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 29. 7. 2002 do 12. ure v prostorih Ob-
čine Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pre-
dložiti ponudbo: Občina Vodice, Kopitarjev
trg 1, 1217 Vodice.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 7. 2002 ob 13. uri v prostorih
Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vo-
dice.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: niso
zahtevana.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačila
bodo opravljena v roku 30 dni od prejema
računa za opravljeno storitev.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): predložiti mo-
rajo pravni akt o skupni izvedbi naročila z
natančno opredelitvijo odgovornosti posa-
meznih izvajalcev za izvedbo naročila.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. in 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora izpolnje-
vati vse splošne pogoje po 41., 42. in
43. členu Zakona o javnih naročilih.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: je.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: vsi veljavni zakoni, predpisi in upravne
odločbe, ki veljajo za izvajanje te storitve.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 9. 2002, predvideni datum odločitve
je 31. 7. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: cena.
18. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: Olga Stare, tel. 01/833-26-18.
19. Datum in številka objave predho-

dnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 27. 6. 2002.
Občina Vodice

Št. 266-22/2002 Ob-73261
Št. JN: 17/02 VV

1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije.

2. Naslov naročnika: Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorči-
čeva 27/a, 1000 Ljubljana.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: tekoče vzdrževa-
nje objektov in skupnih površin na mej-
nih prehodih Republike Slovenije.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:

1. sklop: vzdrževanje električnih nape-
ljav in naprav,

2. sklop: vzdrževanje strojnih napeljav in
naprav,

3. sklop: razna manjša gradbena in za-
ključna dela.

Dela se bodo izvajala na različnih podro-
čjih. Seznam lokacij, ki sestavljajo posamez-
no področje je razviden iz razpisne doku-
mentacije.

Ponudnik lahko ponudi izvajanje del po
sklopih in področjih, kot je navedeno v raz-
pisni dokumentaciji.

5. Kraj izvedbe: MP Republike Slove-
nije.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: od 1. 9. 2002
do 31. 5. 2003 z možnostjo dvakratnega
podaljšanja po 12 mesecev v skladu z dolo-
čili 97. člena ZJN-1.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorči-
čeva 27/a, 1000 Ljubljana - glavna pisarna.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 11. ure
vsak delovni dan od dneva objave do dneva
odpiranja ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka raču-
na: 50100-630-10014, model 28, sklic:
15202-7130007-01272002.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 7. 8. 2002 do 9.
ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Servis skupnih služb Vlade Re-
publike Slovenije, Gregorčičeva 27/a,
1000 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 7. 8. 2002 ob 9.30 - Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije, Gregorči-
čeva 27/a, 1000 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čne garancije po razpisni dokumentaciji.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): prav-
ni akt o skupni izvedbi naročila.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: iz razpisne dokumenta-
cije.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: /

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 9. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena - do 100 točk,
2. reference ponudnika - do 23 točk,
3. finančna sposobnost ponudnika - 5

točk,

4. certifikat ISO 9001 - 4 točke.
Izbor najugodnejših ponudnikov se bo

vršil za posamezno področje znotraj vsake-
ga sklopa.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: Rado Vidic, tel. 01/478-18-34.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 6. 2002.

Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije

Št. 020/2002 Ob-73343
1. Naročnik: JZ RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: najem zunanjih
prevozov.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:

– sklop A: Kombi 8+1 sedež, predvido-
ma 1.500 najemov letno,

– sklop B: Kamion - tovorni - do 5 ton,
predvidoma 220 najemov letno,

– sklop C: Kombi - furgon - za prevoz
tovora, predvidoma 80 najemov letno,

– sklop Č: Mali avtobus do 25 sedežev,
predvidoma 150 najemov letno.

5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: največ eno leto
od datuma podpisa pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: JZ RTV Slove-
nija, Služba za komercialne zadeve in javna
naročila - Sonja Šink, Čufarjeva ul. - veliki
gradbeni provizorij, 1550 Ljubljana, faks
01/475-21-86 ali preko interneta na splet-
nem naslovu: http://www.rtvslo.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 10. uro do roka oddaje ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija v
pisni obliki bo na razpolago za 6.000 SIT z
vključenim DDV po enodnevni predhodni
najavi po telefaksu 01/475-21-86 in na
podlagi dokazila o vplačilu. Spletna verzija
razpisne dokumentacije, pridobljna preko
interneta, pa je brezplačna. Način plačila je
negotovinski, na podračun pri UJP Ljublja-
na, Dunajska 25, št. podračuna:
01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(številko razpisa) in z navedbo davčne šte-
vilke in sedeža podjetja.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do vključno dne
1. 8. 2002 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RTV Slovenija - Vložišče, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 1. 8. 2002 ob 11. uri v Veliki sejni
sobi - 5. nadstropje JZ RTV Slovenija, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe, brezpo-
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gojna in plačljiva na prvi poziv, veljavna do
21. 10. 2002, v vrednosti 900.000 SIT - za
sklop A, 170.000 SIT - za sklop B, 50.000
SIT - za sklop C in 180.000 SIT za sklop Č.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po raz-
pisni dokumentaciji.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: po razpisni dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 21. 10. 2002, av-
gust/september 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomska cena - 90%, plačilni pogoji - 10%.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 6. 2002.

JZ RTV Slovenija

Št. 016/2002 Ob-73344
1. Naročnik: JZ RTV Slovenija.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,

1550 Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-

sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izdelava predti-
skanih obrazcev za izpis mesečnega
obračuna RTV-prispevka, opominov za
neplačani prispevek, odločb o obvezno-
sti plačila prispevka za programe RTV
Slovenija, sklepov o prisilni izterjavi dol-
ga, obvestil o višini RTV-prispevka za
trajnike in pisem s pozivom na prijavo
sprejemnikov za fizične in pravne ose-
be, izpisovanje vsebine, naslovne strani
in vstavljanje občasnih prilog ter odda-
janje pošiljk pošti v prenos.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse sku-
paj: /

5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: največ tri leta od
datuma podpisa pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: JZ RTV Slove-
nija, Služba za komercialne zadeve in javna
naročila - Jože Fekonja, Čufarjeva ul. - veliki
gradbeni provizorij, 1550 Ljubljana, faks
01/475-21-86 ali preko interneta na splet-
nem naslovu: http://www.rtvslo.si.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 10. uro do roka oddaje ponudb.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija v
pisni obliki bo na razpolago za 6.000 SIT z
vključenim DDV po enodnevni predhodni
najavi po telefaksu 01/475-21-86 in na
podlagi dokazila o vplačilu. Spletna verzija
razpisne dokumentacije, pridobljena preko
interneta, pa je brezplačna. Način plačila je
negotovinski, na podračun pri UJP Ljublja-
na, Dunajska 25, št. podračuna:
01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(številko razpisa) in z navedbo davčne šte-
vilke in sedeža podjetja.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: do vključno dne
30. 7. 2002 do 10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: RTV Slovenija - Vložišče, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 30. 7. 2002 ob 11. uri v veliki sejni
sobi - 5. nadstropje JZ RTV Slovenija, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe, brezpo-
gojna in plačljiva na prvi poziv, v višini
1,000.000 SIT, veljavna do 15. 10. 2002.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po raz-
pisni dokumentaciji.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih
pogojev po 41. do 43. členu Zakona o jav-
nih naročilih: po razpisni dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 15. 10. 2002, avgust
2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: eko-
nomska cena - 30%, plačilni pogoji - 5%,
rok izvedbe - 40%, reference - 25%.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: 31. 5. 2002, Ob-70320,
Uradni list RS, št. 48.

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 6. 2002.

JZ RTV Slovenija

Ob-73370
1. Naročnik: Center Vlade Republike

Slovenije za informatiko.
2. Naslov naročnika: Langusova 4,

1000 Ljubljana, telefaks 01/478-86-49,

e-pošta: razpisi.cvi@gov.si, http://
www.gov.si/razpisi/.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izvajanje storitev
rednega pogarancijskega vzdrževanja
strojne opreme Centra vlade za infor-
matiko v skladu z danim seznamom
opreme, ki je sestavni del razpisne do-
kumentacije.

4. Če je predvidena oddaja sklopov, ob-
seg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: da.

5. Kraj izvedbe: območje Republike Slo-
venije.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: obdobje 2 leti.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Center Vlade
Republike Slovenije za informatiko, Langu-
sova 4, 1000 Ljubljana, soba 29; Petra Ro-
zman ali prevzem na internetu:
http://www.gov.si/razpisi/.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan do roka
oddaje ponudb med 10. in 13. uro, ali na
internetu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: odkupnine ni.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 31. 7. 2002 do
10. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Center Vlade Republike Slove-
nije za informatiko, Langusova 4, 1000 Ljub-
ljana.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 31. 7. 2002 ob 10.30.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija za resnost ponudbe v višini
400.000 SIT, veljavnost do 20. 10. 2002.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: me-
sečni obračun storitev, rok plačila 30 dni po
prejemu pravilno izstavljenega računa.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

4.13.1 Pogoji za udeležbo
Naročnik bo iz postopka izločil ponudni-

ka, ki ne bo izpolnjeval naslednjih pogojev
za prijavljeni sklop:

4.13.1.1 Na poslovnem področju
1. poslovanje v skladu z veljavnimi pred-

pisi in navodili ponudnikov,
2. registracija za opravljanje dejavnosti,

ki je predmet javnega razpisa,
3. v zadnjih petih letih pred objavo naro-

čila zoper ponudnika ni bila izdana pravno-
močna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem niti ni bi-
la izdana pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero je ponudniku prepoveda-
no opravljati dejavnost, ki je predmet javne-
ga naročila,
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4. izkazana zanesljivost pri poslovanju (ni
uveljavljenih jamstev ter izgubljenih pravd,
ki kažejo na nezanesljivost oziroma rizič-
nost poslovanja s ponudnikom) od 1. 1.
1998 dalje,

5. reference ponudnika na razpisanem
področju – ponudnik ima v tekočem in v
prejšnjem letu sklenjeno vsaj eno pogodbo
s katero pokriva izvajanje storitev z zahteva-
nega področja predmeta javnega,

6. en dokument, ki dokazuje kakovost
organizacije poslovanja ponudnika.

4.13.1.2 Na finančnem področju
1. proti ponudniku ni uveden postopek

prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek in ni prenehal poslovati na podla-
gi sodne ali druge prisilne odločbe,

2. poravnani davki, prispevki in druge
obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s predpisi države Republike Slo-
venije,

3. ni izkazane blokade žiro računa (v zad-
njih dveh letih pred objavo razpisa),

4. letna realizacija nad 2.000 MIO SIT,
5. stopnja pokritosti kratkoročnih obvez-

nosti najmanj 0,8; količnik bo izračunan na
podlagi podatkov iz bilance stanja za leto
2001.

4.13.1.3 Kapacitete in opremljenost
– ponudnik mora imeti možnost poveza-

ve s principalom oziroma proizvajalcem
opreme, katero vzdržuje, za potrebe ‘Re-
mote support’-a,

– ponudnik mora garantirati 24 urno de-
žurno službo vseh 365 dni v letu, 2 urni
odzivni čas za začetek del oziroma odprav-
ljanja napake po prijavi napake, 2 urni čas
za odpravo napake po pričetku del,

– v primeru nepredvidljive hujše okvare
ključnih delov oziroma strojeloma, ko na-
prave ni mogoče popraviti v 2 urah, mora
ponudnik garantirati, da bo odpravil napako
najkasneje v 24 urah, oziroma zamenjal ne-
delujočo napravo z ustrezno delujočo za
čas popravila, če popravila ne bo možno
izvesti znotraj dogovorjenih rokov,

– v primeru katastrofe ali naravne nesre-
če mora ponudnik garantirati, da bo v roku
7 dni zagotovil ob ustreznem plačilu nado-
mestno opremo po priloženem ‘Seznamu
kritične opreme’ na naknadno sporočeno
lokacijo,

– ponudnik mora zagotoviti zalogo ključ-
nih rezervnih delov po navodilih principala,
za morebitno odpravo napak v opredeljenih
časovnih rokih za opremo, ki jo vzdržuje.

4.13.1.4 Kadri
1. ponudnik mora imeti ustrezno število

zaposlenih za opravljanje zahtevanih stori-
tev iz vsakega posameznega sklopa za ka-
terega se prijavlja,

2. redno zaposleni kadri morajo imeti
ustrezno strokovno izobrazbo in funkcio-
nalna znanja za opremo, ki je predmet pri-
jave. Kot ustrezna strokovna izobrazba šte-
je vsaj V. stopnja izobrazbe ustrezne teh-
nične smeri,

3. posebna znanja/izkušnje za zaposle-
ne, ki bodo neposredno opravljali storitve

– najmanj 2 zaposlena izkazujeta pose-
bna znanja/izkušnje s področja opravljanja
storitev, ki so predmet javnega razpisa.

Dokazila o posebnih znanjih zaposlenih
so npr. potrdila o šolanjih, izjave principa-
la. Upoštevani bodo le certifikati, ki izkazu-

jejo dejansko praktično šolanje oziroma
uspešno zaključeno izobraževanje na po-
dročju razpisanih del in niso starejši od
dveh let in pol,

4. delovne izkušnje za zaposlene, ki bo-
do neposredno opravljali storitve

– najmanj 2 zaposlena morata imeti več
kot 3 leta delovnih izkušenj pri opravljanju
storitev, ki so predmet prijavljenega sklopa
javnega razpisa,

5. razpoložljivost kadrov: organizacija
dežurne službe 24 ur dnevno, vse dni v
letu z maksimalnim 2 urnim odzivnim ča-
som (od prejema sporočila do začetka
opravljanja del),

6. zoper ponudnikove vodstvene delav-
ce v zadnji petih letih pred objavo naročila
ni bila izdana pravnomočna odločba za kaz-
nivo dejanje, ki je povezano z njihovim po-
slovanjem,

7. zaposleni, ki bodo neposredno oprav-
ljali razpisna dela izpolnjujejo pogoje, ki ve-
ljajo za zaposlovanje delavcev v državnih
organih.

4.13.1.5 Ostale omejitve
1. vodstveni delavci ponudnika in more-

bitni lastniki ne smejo biti povezane osebe -
sorodstvene vezi med vodstvenimi delavci
ponudnika ali zaposlenimi ponudnika, ki bo-
do izvajali naloge za naročnika in vodstveni-
mi ali zaposlenimi delavci Centra Vlade RS
za informatiko na področju razpisa, in sicer
v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega
koli kolena ali če so z njimi v zakonski ali
izvenzakonski zvezi, ne glede na to ali je
zakonska zveza prenehala ali ne,

2. ponudba ne sme vsebovati lažnih ali
zavajajočih podatkov ter netočnih ali nepo-
polnih podatkov v bistvenih elementih.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 10. 10. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: za vsak
posamezen sklop bo kot najugodnejši iz-
bran ponudnik, ki bo ponudil najugodnejšo
mesečno ceno pavšala za posamezen
sklop.

18. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: razpisna dokumentacija je na voljo na
spletnih straneh naročnika na naslovu
http://www.gov.si/razpisi/, vprašanja v zvezi
z javnim naročilom lahko ponudniki postavlja-
jo preko informacijskega sistema, dosegljive-
ga na naslovu: http://www2.gov.si:8000/jav-
nar/jnvodg.nsf.

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 6. 2002.

Center Vlade Republike Slovenije
za informatiko

Št. 2.3.-2627/02 Ob-73374
1. Naročnik: Republika Slovenija, Min-

sitrstvo za promet, Direkcija za železniški

promet Maribor, po pooblastilu Slovenske
železnice d.d. Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Republika Slove-
nija, Ministrstvo za promet, Direkcija za
železniški promet, 2000 Maribor, Kopi-
tarjeva 5, po pooblastilu Slovenske želez-
nice d.d. PP Infrastruktura PE Investicije,
1506 Ljubljana, Kolodvorska 11, telefaks
01/29-14-822, tel. 01/29-14-602.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: izdelava pro-
jektne dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja (PGD) za 18 av-
tomatskih zavarovanj cestno železni-
ških nivojskih prehodov (NPr) na celot-
nem področju Slovenskih železnic.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
vse skupaj.

5. Kraj izvedbe: celotno področje Slo-
venskih železnic.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: 90 dni po podpi-
su pogodbe.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Slovenske že-
leznice d.d., PP Infrastruktura - PE Investi-
cije, 1506 Ljubljana, Kolodvorska ulica 11,
Helena Mlakar (soba 202 - tajništvo), za
dodatne informacije Marjan Hribar (soba
222), tel. 01/29-14-602.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od te objave do
30. 7. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo lahko dvignejo ponudniki proti plačilu
20.000 SIT na transakcijski račun
02923-0019346887, pri NLB, Lj. sklic na
številko 27 ali na glavni blagajni Sloven-
skih železnic d.d., 1506 Ljubljana, Kolod-
vorska 11, soba 115, kjer tudi dobijo potr-
dilo o plačilu, vsak delovni dan med 11. in
13. uro.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 30. 7. 2002 do
9. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Slovenske železnice d.d., PP
Infrastruktura, PE Investicije, 1506 Ljublja-
na, Kolodvorska ulica 11, soba 202 (tajniš-
tvo PE Investicije).

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 30. 7. 2002 ob 11. uri, Slovenske
železnice d.d., 1506 Ljubljana, Kolodvor-
ska ulica 11, steklena dvorana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če so zahtevana: finančno
zavarovanje za resnost ponudbe (garancija
za resnost ponudbe) mora biti dano v višini
3% ponudbene vrednosti v obliki bančne ga-
rancije prvorazredne banke s sedežem v dr-
žavi naročnika ali v tujini, ali v drugi obliki -
menica z menično izjavo, v primeru, da po-
nudbena vrednost ne presega 30 milijonov
SIT, skladno z določili 14. člena Zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije za
leto 2002 in 2003 (Ur. l. RS, št. 103/01) in
zahtevami naročnika.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avan-
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sa ni, plačilo v roku 60 dni po potrditvi me-
sečnih situacij.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): sa-
mostojni ponudnik, skupina ponudnikov ali
ponudnik s podizvajalci.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

a) Reference ponudnika:
– izkušnje pri uspešni izvedbi treh pro-

jektov, kot glavni izvajalec, ki so po svoji
naravi in zahtevnosti primerljivi razpisanemu
projektu, v zadnjih treh letih,

– zagotoviti ustrezne strokovnjake, ki so
potrebni za izvedbo javnega naročila, ven-
dar najmanj 3 strokovnjake z vsaj VI. sto-
pnjo izobrazbe, od tega vsaj enega za po-
dročje projektiranja signalno varnostnih na-
prav.

b) Ustrezna finančna sposobnost ponud-
nika:

– povprečni letni promet ponudnika v
zadnjih treh letih v višini najmanj enainpol-
kratne (1,5x) vrednosti javnega naročila, z
DDV,

– likvidna sredstva in/ali prikaz možnosti
najetja kredita v minimalni vrednosti prvih
dveh mesečnih situacij.

c) Rok dokončanja del ne more biti dalji-
ši od razpisanega.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o varnosti v železniškem pro-
metu (Ur. l. RS, št. 85/00).

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
120 dni od roka določenega za predložitev
ponudbe, predvideni datum odločitve 19. 8.
2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: komisi-
ja bo izvedla ocenjevanje, primerjavo in ran-
giranje pondub po sistemu točkovanja od 0
do 100 točk. Komisija bo pri svojem delu
uporabljala merila, ki so podana v nadalje-
vanju:

Višina ponudbene cene 80%
Točkovanje se izvede na naslednji na-

čin:

Fmin
Fi = ———————  × 80

fi

Fmin - najnižja ponudbena vrednost po-
nudnika v tem segmentu, ki je imel pravilno
ponudbo

fi - ponudbena vrednost i-tega ponudni-
ka, ki je imel pravilno ponudbo

Usposobljenost strokovnega kadra 10%
Ocenjuje se število redno zaposlenih

strokovnjakov-projektantov z ustrezno izo-
brazbo in izpolnjenimi pogoji po ZGO za
projektiranje I-tega ponudnika in njegovih

partnerjev oziroma podizvajalcev, ki bodo
sodelovali pri izvedbi javnega naročila in ima-
jo ustrezne reference (navedeni v obrazcu
št. 3 - kadrovska zmogljivost). V primeru, da
je navedeno več kot 6 strokovnjakov, od
tega največ 3 za področje signalno varno-
stnih naprav, se bo upoštevalo, da je število
Kmax enako 6.

kl
Ki = —————— × 10

Kmax

ki - število redno zaposlenih strokovnja-
kov I-tega ponudnika, ki je imel pravilno po-
nudbo (v primeru, da ima I-ti ponudnik več
kot 6 zaposlenih strokovnjakov je kl = 6)

Kmax - število redno zaposlenih strokov-
njakov najboljšega ponudnika v tem seg-
mentu, ki je imel pravilno ponudbo

Rok izvede javnega naročila 10%
Ocenjuje se skupno število koledarskih

dni predvidenih za izdelavo projektne doku-
mentacijie (mesec ima 30 dni).

Rmin
RI = ————--——  × 10

rl

Rmin - število koledarskih dni za izdela-
vo projektne dokumentacije ponudnika z
najkrajšim rokom za izdelavo, ki je imel pra-
vilno ponudbo

rl - število koledarskih dni i-tega ponu-
dnika, ki je imel pravilno ponudbo

Skupna ocena ponudbe se izvede s seš-
tevanjem točk po vseh treh merilih. Ponu-
dnik, ki zbere najvišje število točk je najugo-
dnejši.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 6. 2002.

Ministrstvo za promet
Direkcija za železniški promet Maribor

po pooblastilu Slovenske železnice d.d.

Št. 2.3.-2627/02 Ob-73375
1. Naročnik: Republika Slovenija, Min-

sitrstvo za promet, Direkcija za železniški
promet Maribor, po pooblastilu Slovenske
železnice d.d. Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Republika Slove-
nija, Ministrstvo za promet, Direkcija za že-
lezniški promet Maribor, Kopitarjeva ul. 5,
2000 Maribor, po pooblastilu Slovenske že-
leznice d.d., PP Infrastruktura PE Investici-
je, 1506 Ljubljana, Kolodvorska 11, tele-
faks 01/29-14-822, tel. 01/29-14-203.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izdelava “Topo-
grafskega posnetka stanja za izvenni-
vojska križanja na odseku Zidani Most -
Maribor”.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
vse skupaj.

5. Kraj izvedbe: /
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:

variantna ponudba ni dopustna.
7. Datum predvidenega začetka in

dokončanja ali čas izvedbe: čas izvedbe
75 dni.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Slovenske že-
leznice d.d., Kolodvorska 11, 1506 Ljublja-
na, Zoran Jelovčan, univ. dipl. grad. inž.,
pisarna št. 224, tel. +386/1/29-14-593,
faks +386/1/29-14-593 ali Helena Mla-
kar, pisarna št. 202 - tajništvo, tel.
01/29-14-203, telefaks 01/29-14-822.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od objave razpi-
sa do 26. 7. 2002, vsak delavnik med 9. in
12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko zainteresirani ponudniki dvignejo pro-
ti plačilu 27.500 SIT na transakcijski račun
št. 02923-0019346887, sklic na št. 27, ali
na glavni blagajni Slovenskih železnic d.d.,
Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, soba 115,
kjer tudi dobijo potrdilo o plačilu.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potre-
bno predložiti ponudbo: 29. 7. 2002, do
8. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Slovenske železnice d.d., Po-
slovna enota investicije, Kolodvorska 11,
1506 Ljubljana, soba 202 (tajništvo PE In-
vesticije).

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 29. 7. 2002 ob 9. uri, upravna stav-
ba Slovenskih železnic d.d., Kolodvorska
11, Ljubljana, Steklena dvorana.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ban-
čna garancija v višini 10% ponudbene vre-
dnosti.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skla-
du z Zakonom o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, št.
103/01), Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) in na njihovi podlagi spre-
jetimi podzakonskimi predpisi.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): po-
nudnik s podizvajalci ali skupina ponudni-
kov.

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:

a) Reference ponudnika:
– izkušnje pri uspešni izvedbi treh pro-

jektov, kot glavni izvajalec, ki so po svoji
naravi in zahtevnosti primerljivi razpisanemu
projektu, v zadnjih treh letih,

– zagotoviti ustrezne strokovnjake, ki so
potrebni za izvedbo javnega naročila.

b) Ustrezna finančna sposobnost ponu-
dnika:

– povprečni letni promet ponudnika v
zadnjih treh letih v višini najmanj enainpol-
kratne (1,5x) vrednosti javnega naročila, z
DDV,

– likvidna sredstva in/ali prikaz možnosti
najetja kredita v minimalni vrednosti prvih
dveh mesečnih situacij.

Sredstva morebitnih podizvajalcev se ne
bodo upoštevala pri ugotavljanju ponudni-
kovega izpolnjevanja zgoraj navedenih po-
gojev. Sredstva partnerjev v skupnem na-
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stopu pa se seštevajo, da se ugotovi sku-
pna sposobnost izpolnjevanja zgoraj nave-
denih pogojev.

c) Rok dokončanja del ne more biti daljši
od razpisanega.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: /

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe do
29. 11. 2002, predviden datum odločitve
19. 8. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: komisi-
ja bo izvedla ocenjevanje, primerjavo in ran-
giranje ponudb po sistemu točkovanja od 0
do 100 točk. Komisija bo pri svojem delu
uporabljala merila, ki so podana v nadalje-
vanju:

Višina ponudbene cene 70%
Točkovanje se izvede na naslednji

način:

Fmin
Fi = —————— x 70

fi

Fmin - najnižja ponudbena vrednost po-
nudnika, ki je imel pravilno ponudbo

fi - ponudbena vrednost i-tega ponudni-
ka, ki je imel pravilno ponudbo

Usposobljenost strokovnega kadra 18%
Ocenjuje se število redno zaposlenih

strokovnjakov-projektantov z ustrezno izo-
brazbo (navedeni v obrazcu št. 3 - kadrov-
ska zmogljivost). V primeru, da so navedeni
več kot 3 strokovnjaki, se bo upoštevalo,
da je število Kmax enako 3.

kiKi = ——————— x 18
Kmax

ki - število redno zaposlenih strokovnja-
kov i-tega ponudnika, ki je imel pravilno po-
nudbo

Kmax - število redno zaposlenih strokov-
njakov najboljšega ponudnika, ki je imel pra-
vilno ponudbo

Rok izvedbe javnega naročila 12%
Ocenjuje se skupno število koledarskih

dni predvidenih za izdelavo dokumentacije
(mesec ima 30 dni).

RminRi = —————— x 12
ri

Rmin - število koledarskih dni za izdela-
vo projektne dokumentacije ponudnika z
najkrajšim rokom za izdelavo, ki je imel pra-
vilno ponudbo

ri - število koledarskih dni i-tega ponu-
dnika, ki je imel pravilno ponudbo

Skupna ocena ponudbe se izvede s seš-
tevanjem točk po vseh treh merilih. Ponu-
dnik, ki zbere najvišje število točk je naj-
ugodnejši.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 6. 2002.

Ministrstvo za promet
Direkcija za železniški promet Maribor

po pooblastilu Slovenske železnice d.d.

Ob-73472
1. Naročnik: Občina Prevalje, Oddelek

za družbene dejavnosti in splošno gospo-
darske zadeve.

2. Naslov naročnika: Trg 2 a, 2391
Prevalje; tel: 02/82-46-100, faks
02/82-46-124; e-mail: obcina@prevalje.si.

3. (a) Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1 A oziroma 1 B
zakona o javnih naročilih: prevoz osnov-
nošolskih otrok s stalnim prebivališčem
v Občini Prevalje po šolskem koledarju
za šolsko leto 2002/2003 in
2003/2004.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudniki lahko oddajo ponudbo za vsako
relacijo posebej, sklop relacij ali za vse rela-
cije. Ponudbena cena mora biti razvidna za
vsako relacijo posebej.

5. Kraj izvedbe: območje Občine Pre-
valje, relacije so določene v razpisni doku-
mentaciji.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik lahko ponudi samo varianto veza-
no na razpisno dokumentacijo.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 9. 2002
do 31. 8. 2004 v skladu s šolskim koldar-
jem.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Preva-
lje, Oddelek za družbene dejavnosti in splo-
šno gospodarske zadeve, Marija Orešnik.

(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od ponedeljka do petka od 8. do 12. ure (v
času trajanja razpisa).

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik pred dvigom raz-
pisne dokumentacije vplača znesek 7.000
SIT (vključno z DDV) na TRR Občine Preva-
lje št. 01375-0100010242, sklic 00
713099.

9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudnik mora pred-
ložiti ponudbo do 31. 7. 2002 do 8. ure

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti ponudbo: Občina Prevalje, Trg 2 a, 2391
Prevalje, v zapečateni kuverti, z označenim
imenom ponudnika in naročnika z navedbo
“Ne odpiraj – ponudba za prevoz učencev v
občini Prevalje“, številka uradnega lista in
datum objave. Na hrbtni strani mora biti oz-
načen naslov pošiljatelja.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: Občina Prevalje, sejna soba 31. 7.
2002 ob 12. uri.

11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: /

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo obveznosti plačeval mesečno na pod-

lagi izstavljenih računov za pretekli mesec v
skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen zakona o javnih naročilih): /

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: v skladu z zakonom.

15. (a) Ali je izvedba naročila te storit-
ve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: v skladu z zahtevami za prevoz šolskih
otrok.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zahtevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o prevozih v cestnem prome-
tu, Zakon o prevoznih pogodbah v cest-
nem prometu, Pravilnik o oznakah in opre-
mi vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v
cestnem prometu, Pravilnik o pogojih, ki
jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vo-
zil, s katerimi se vozijo skupine otrok, Pra-
vilnik o notranji kontroli ter splošni pogoji
svojega poslovanja in ostala veljavna zako-
nodaja.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja od-
govornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba: ponudba mora veljati do 31. 8.
2002.

Predvideni datum odločitve o spreje-
mu ponudbe: datum odločitve: 2. 8. 2002.

17. Merila za ocenitev ponudb: v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 6. 2002.

Občina Prevalje

Ob-73495
1. Naročnik: Občina Šoštanj.
2. Naslov naročnika: Trg svobode 12,

3325 Šoštanj, faks 03/898-43-33, tel.
03/898-43-14.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vr-
sto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-
kona o javnih naročilih: izvajanje prevo-
zov učencev osnovnih šol v Občini Šoš-
tanj, sklic 1A / tč. 2.

4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali vse skupaj:
ponudniki lahko oddajo ponudbo za vsako
relacijo posebej, sklop relacij ali za vse rela-
cije. Ponudbena cena mora biti razvidna za
vsako relacijo posebej.

5. Kraj izvedbe: območje Občine Šoš-
tanj, relacije v razpisni dokumentaciji.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik lahko ponudi le variante v skladu
z razpisno dokumentacijo.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: šolsko leto
2002/03.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Občina Šoš-
tanj, Uprava, Področje družbenih dejavno-
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sti, Trg svobode 12, Marjana Čelofiga, tel.
03/898-43-14.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 14. uro, v sredo med 8. in 16.
uro in v petek med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na TRR Občine
Šoštanj št. 01326-0100018560.

9. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 26. 7. 2002 do 10. ure.

(b) Naslov kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Šoštanj, Trg svobode
12,Šoštanj, tajništvo/I. nadstropje. Ponud-
bo je potrebno predložiti v zaprti kuverti,
jasno označeno z napisom “Ne odpiraj –
Ponudba šolski prevozi“, na hrbtni strani
mora biti napisan naslov pošiljatelja.

10. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 26. 7. 2002, ob 12. uri, v mali sejni
sobi uprave občine Šoštanj/II. nadstropje,
Trg svobode 12, Šoštanj,.

11. Navedba finančnega zavarovanja
za resnost ponudbe, če je zahtevana: na-
vedeno v razpisni dokumentaciji.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-
nik bo obveznosti plačeval v skladu z Zako-
nom o izvrševanju proračuna.

13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem,
ko je izbrana kot najugodnjša (Zakon o
javnih naročilih, 47. člen): /

14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev iz 41. do 43. člena ZJN: na-
vedeni v razpisni dokumentaciji.

15. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: ne.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve: Zakon o prevozih v cestnem prometu
(Ur. l. RS, št. 72/94, 18/95, 54/96,
48/98 in 65/99), Zakon o prevoznih po-
godbah v cestnem prometu (Ur. l. SFRJ, št.
2/74) Pravilnik o oznakah in opremi vozil s
katerimi se opravljajo prevozi v cestnem pro-
metu (Ur. l. RS, št. 70/99), Pravilnik o po-
gojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in voz-
niki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok
(Ur. l. RS, št. 78/99, 58/00), Pravilnik o
notranji kontroli (Ur. l. RS, št. 70/99) ter
splošni pogoji svojega poslovanja in ostala
veljavna zakonodaja.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

16. Datum do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od odpiranja ponudb, predvideni da-
tum odločitve je 30 dni od dneva odpiranja
ponudb.

17. Merila za ocenitev ponudb: kot v
razpisni dokumentaciji.

18. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

19. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

20. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 7. 2002.

Občina Šoštanj

ZJN-13.B
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za blago po omejenem
postopku

Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku

Št. B-81/02 Ob-73532
1. Naročnik: Republika Slovenija-Mini-

strstvo za promet-Direkcija za ceste.
2. Naslov  naročnika:  Tržaška  19,

1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36

3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
posipnih materialov za državne ceste v
Republiki Sloveniji – 1. faza.

(b) Kraj dobave: skladišča posipnih ma-
terialov, navedena v Poglavju 7 Navodil po-
nudnikom.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: dopustno je predložiti ponudbo za
naslednje sklope:

Sklop  Opis Predvidena letna
količina dobave

1. sklop NaCl gr. 0-4 mm, vlaga 4% 24.000 ton (-10% / + 50%)
NaCl gr. 0-4 mm, vlaga 1%

2. sklop  NaCl gr. 0-2 mm, vlaga 4% 8.000 ton (-10% / + 50%)
NaCl gr. 0-2 mm vlaga 1% 

3. sklop  MgCl2 30% raztopina  100.000 litrov (-10% / + 50%)
MgCl2 – suhi  5 ton

4. sklop  CaCl2 20% raztopina ali
24% raztopina  100.000 litrov (-10% / + 50%)
CaCl2 – suhi  5 ton

Ponudnik mora dokazati, da lahko iz-
vede javno naročilo za vse sklope ali za
posamezen sklop javnega naročila bodisi
samostojno, s pomočjo podizvajalcev ali
pa tako, da skupina izvajalcev predloži
skupno ponudbo skladno s 47. členom
ZJN-1.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: datum začet-
ka 30. 10. 2002, predvideni datum zaključ-
ka 15. 3. 2005.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: Republika Slove-
nija-Ministrstvo za promet–Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
416/IV, (Irena Skubic) tel. 01/478-83-36,
faks 01/478-80-36.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpis-
no dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 5000 SIT naj ponudniki
poravnajo z virmanom na TRR št.
01100-6300109972 – sklic na št. 2415.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: 31. 7. 2002.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Republika Slovenija-Ministrstvo za
promet-Direkcija Republike Slovenije za ce-
ste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana (vložišče –
soba št. 21/I).

7. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: fi-
nančna zavarovanja za resnost ponudbe
bodo zahtevana v 2. fazi omejenega po-
stopka.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naro-
čilo financira naročnik iz proračunskih sred-
stev Republike Slovenije.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): ponudniki lah-
ko nastopajo kot posamezni dobavitelj ozi-
roma skupina dobaviteljev lahko predloži po-
nudbo o skupni izvedbi javnega naročila v
skladu s 47. členom ZJN-1.

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /

11. Obvezni pogoji za ugotavljanje spo-
sobnosti ponudnika, z navedbo dokumen-
tov, ki dokazujejo izpolnjevanje zahteva-
nih pogojev: ponudnik mora dokazati, da
izpolnjuje pogoje navedene v nadaljevanju
(skladno z 41. členom ZJN–1, ter pogoje,
ki jih določa naročnik). Izpolnjevanje pogo-

jev se dokazuje z listinami, ki morajo biti
originali ali overjene fotokopije ter ne smejo
biti starejše od 30 dni in jih je potrebno
priložiti ponudbi.

Obvezni pogoji za ugotavljanje sposob-
nosti so:

11.1. ustrezna finančna sposobnost po-
nudnika (dokumenti: – revidirane bilance
stanja ali izkazi uspeha za zadnja tri leta, ki
dokazujejo podatek o skupnem letnem pro-
metu podjetja in –BON 1 in BON 2 (ali
samo BON 3); s.p.–odločba o odmeri dav-
ka iz dejavnosti, če te še ni prejel pa samo
napoved davka iz dejavnosti:

11.1.1. povprečni letni promet ponudni-
ka v zadnjih treh (3) letih (izpolniti obrazec
4.f) v višini: (sredstva morebitnih podizvajal-
cev se ne bodo upoštevala pri ugotavljanju
ponudnikovega izpolnjevanja zgoraj nave-
denega pogoja; sredstva skupine izvajalcev,
ki so predložili skupno ponudbo se sešteva-
jo, da se ugotovi skupna sposobnost izpol-
njevanja pogoja)

11.1.1.1. najmanj 200 mio SIT za sklop 1
11.1.1.2. najmanj 100 mio SIT za sklop 2
11.1.1.3. najmanj 25 mio SIT za sklop 3
11.1.1.4. najmanj 25 mio SIT za sklop 4
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11.2. ponudnik (skupaj z morebitnim po-
dizvajalcem) mora imeti na razpolago ustrez-
no tehnično opremo, ki zagotavlja kvalitetno
izvedbo javnega naročila (izpolniti obrazce
4.c le za skladiščne prostore in priložiti do-
kazilo:

11.2.1. o razpolaganju pokritih skladi-
ščnih prostorov (ZK izpisek ali pogodbe (ali
namere o sklenitvi pogodbe) za najem skla-
diščnih prostorov):

11.2.1.1. ponudnik, ki ponuja sklop 1
mora imeti pokrite skladiščne kapacitete za
skladiščenje najmanj 8000 ton soli

11.2.1.2. ponudnik, ki ponuja sklop 2
mora imeti pokrite skladiščne kapacitete za
skladiščenje najmanj 3000 ton soli

11.2.2. zadostne prevozniške kapacite-
te – število vozil je vezano na dobavo v
konicah glede na predvideno letno količino
in zagotavljanje dobav v 48 urah z dobavo
med 7. in 18. uro, v izjemnih primerih tudi
izven tega časa (dokument: lastna izjava po-
nudnika, dana pod kazensko in materialno
odgovornostjo)

11.3. ustreznost posipnega materiala v
skladu s Tehničnimi pogoji za posipne ma-
teriale (dokument: analiza vzorca posipne-
ga materiala in vzorec le-tega)

11.4. zagotavljanje dobave dodatnih
količin (dokument: vsaj 3 letna pogodba s
proizvajalcem ali lastna izjava ponudnika,
dana pod kazensko in materialno odgovor-
nostjo)

11.5. navedba organizacije, ki opravlja
notranjo kontrolo kakovosti (dokument: la-
stna izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo)

11.6. ponudniki za sklop 1: stalna zalo-
ga 3000 t soli 0-4 mm (dokument: lastna
izjava ponudnika, dana pod kazensko in ma-
terialno odgovornostjo)

12. Način ocenjevanja referenc
12.1. reference ponudnika za sklop 1

(izpolniti obrazec 4.b in priložiti potrdila na-
ročnikov): v zadnjih treh letih dobavitelj vsaj
10.000 ton posipnih materialov NaCl gra-
nulacije 0-4 mm in sicer na avtocestah, glav-
nih cestah, regionalnih cestah, lokalnih ce-
stah ali mestnih ulicah

12.2. reference ponudnika za sklop 2
(izpolniti obrazec 4.b in priložiti potrdila na-
ročnikov): v zadnjih treh letih dobavitelj vsaj
5.000 ton posipnih materialov NaCl granu-
lacije 0-4 mm in sicer na avtocestah, glav-
nih cestah, regionalnih, lokalnih cestah ali
mestnih ulicah

12.3. reference ponudnika za sklop 3,
sklop 4 (izpolniti obrazec 4.b in priložiti po-
trdila naročnikov): v zadnjih treh letih doba-
vitelj vsaj 40.000 litrov posipnih materialov
CaCl2 ali MgCl2 katerekoli koncentracije in
sicer na avtocestah, glavnih cestah, regio-
nalnih cestah, lokalnih cestah ali mestnih
ulicah.

Upoštevane bodo samo reference, potr-
jene s strani naročnikov. Nezadostne refe-
rence so izključitveni razlog.

11. Datum, ko bodo kandidati pred-
vidoma morali predložiti ponudbe in
predvideni datum odločitve o sprejemu
ponudbe: 4. 9. 2002, predvideni datum
odločitve o sprejemu ponudbe 10. 10.
2002.

12. Merila za ocenitev ponudb: v 2. fa-
zi oddaje javnega naročila po omejenem

postopku bo edino merilo za ocenitev po-
nudb najnižja cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročnik bo druge informacije po-
nudnikom posredoval le na podlagi pisnih
zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 5 dni
pred rokom za predložitev ponudb na na-
slov: Republika Slovenija-Ministrstvo za
promet-Direkcija RS za ceste-Služba za jav-
na naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: /

Direkcija RS za ceste

Št. 15/02 Ob-73306
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za obvezne rezerve nafte in njenih deriva-
tov.

2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-80, faks
01/534-66-75.

3. (a) Vrsta in količina blaga:
1. ca. 140.000 m3 neosvinčenega

motornega bencina super 95 (NMB 95),
2. ca. 50.000 m3 dieselskega goriva,
3. ca. 135.000 m3 kurilnega olja - ek-

stra lahko.
(b) Kraj dobave: lokacije na območju Re-

publike Slovenije in lokacije v državah, s
katerimi Republika Slovenija je, oziroma bo
sklenila meddržavni sporazum o skladišče-
nju nafte in njenih derivatov Zavoda RS za
obvezne rezerve nafte in njenih derivatov na
ozemlju omenjenih držav.

(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: blago se bo nabavljalo sukcesivno
po sklopih v skladu s terminskim planom in
finančnimi zmožnostmi zavoda.

4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: naročnik bo
blago nabavljal po sklopih v času treh let
od izdaje sklepa o sposobnosti in uspo-
sobljenosti ponudnika za dobavo naftnih
derivatov.

5. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo dodatne informacije: razpisna doku-
mentacija in dodatne informacije se lahko
zahteva v tajništvu zavoda, Dunajska
106/VII, Ljubljana, tel. 01/589-73-80, faks
01/534-66-75.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija se lahko prevzame do 15. 7.
2002, med 9. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo: pred dvigom razpi-
sne dokumentacije mora kandidat predlo-
žiti potrdilo o plačilu 10.000 SIT za dvig
razpisne dokumentacije na transakcijski ra-
čun zavoda pri NLB d.d., št.
02924-0089084988.

6. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: prijave se sprejema do 22. 7. 2002
do 12. ure, v tajništvu zavoda, v zapečateni
ovojnici, s točnim naslovom naročnika ter
oznako “Prijava za dobavo, 1. faza - Ne
odpiraj”.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Zavod Republike Slovenije za ob-

vezne rezerve nafte in njenih derivatov, Du-
najska 106, 1000 Ljubljana.

7. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe, če bodo zahtevana: v dru-
gi fazi omejenega postopka: bančna garan-
cija za resnost ponudbe, bančna garancija
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in
v primeru predplačila bančna garancija za
vrnitev predplačila.

8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po-
goji financiranja in plačila bodo določeni v
drugi fazi skladno z ZJN in drugimi veljavni-
mi predpisi.

9. Pravna oblika povezave skupine po-
nudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /

10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeni so v razpisni
dokumentaciji.

11. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in predvi-
deni datum odločitve o sprejemu ponud-
be: glej točko 4.

12. Merila za ocenitev ponudb: najni-
žja cena.

13. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

14. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: Uradni list RS, št. 32-33 z
dne 12. 4. 2002, Ob-67099.

15. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 6. 2002.

Zavod Republike Slovenije
za obvezne rezerve nafte

in njenih derivatov
Ljubljana

ZJN-13.S
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo

naročila za storitve po omejenem
postopku

Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
storitve po omejenem postopku

Št. 16/02 Ob-73305
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za obvezne rezerve nafte in njenih deriva-
tov.

2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-80, faks
01/534-66-75, e-mail: i.horvat@zord.org.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: cestni prevoz
naftnih derivatov (neosvinčenega mo-
tornega bencina super 95, dieselske-
ga goriva, kurilnega olja - ekstra lahko,
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kurilnega olja - srednje) v Republiki Slo-
veniji, vrsta storitve po prilogi 1A: 2.
storitve kopenskega transporta.

4. Če je predvidena oddaja sklopov na-
ročila posebej, obseg sklopov in sprejem-
ljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj:

– Celoten obseg količin:
a) ca. 30.000 m3 neosvinčenega motor-

nega bencina super 95,
b) ca. 20.000 m3 dieselskega goriva,
c) ca. 40.000 m3 kurilnega olja - ekstra

lahko,
d) ca. 5.000 t kurilnega olja - srednje.
– Prijave so sprejemljive za en sklop, za

več sklopov ali za vse skupaj.
5. Kraj izvedbe: lokacije v Republiki Slo-

veniji.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in do-

končanja ali čas izvedbe: cestni prevoz se
bo izvajal v obdobju treh let od izdaje sklepa
o sposobnosti in usposobljenosti ponudni-
kov o izvajanju cestnega prevoza.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: razpisno do-
kumentacijo in dodatne informacije se lah-
ko zahteva v tajništvu zavoda, Dunajska
106, 1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-80,
faks 01/534-66-75.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna doku-
mentacija se lahko prevzame do 15. 7.
2002 med 9. in 14. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: pred prevzemom razpisne
dokumentacije ponudniki vplačajo stroške v
višini 10.000 SIT na transakcijski račun za-
voda pri Novi Ljubljanski banki d.d., št.
02924-0089084988.

9. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: ponudnik mora prijavo predložiti po
pošti ali osebno do 22. 7. 2002 do 12.
ure, v tajništvu Zavoda RS za obvezne re-
zerve nafte in njenih derivatov, v zapečatni
ovojnici, s točnim naslovom naročnika ter
oznako “Prijava za cestni prevoz - Ne od-
piraj”.

Če bo prijava poslana po pošti, se upoš-
teva točen čas, ko je pošiljka prispela v
zavod.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: Zavod RS za obvezne rezerve
nafte in njenih derivatov, Dunajska 106,
1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: v
drugi fazi oddaje javnega naročila bo naroč-
nik zahteval predložitev bančne garancije
za resnost ponudbe do 10% vrednosti po-
godbe, garancijo za dobro izvedbo pogod-
benih obveznosti do 10% pogodbene vre-
dnosti, v primeru predplačila bančno garan-
cijo za vrnitev predplačila ter zavarovanje
plačila trošarine in ekološke škode.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: pogoji
financiranja in plačila bodo določeni v 2.
fazi postopka skladno z Zakonom o javnih
naročilih in drugimi veljavnimi predpisi.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /

14. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: /

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste sto-
ritve:

– Zakon o prevozu nevarnega blaga,
– predpisi ADR,
– drugi veljavni predpisi.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti

imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

15. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in pred-
videni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe: cestni prevoz se bo izvajal sukce-
sivno v skladu s potrebami in finančnimi
zmožnostmi zavoda v obdobju treh let od
izdaje sklepa o sposobnosti in usposoblje-
nosti ponudnika za izvajanje storitve ce-
stnega prevoza.

16. Merila za ocenitev ponudb: v 2. fa-
zi bo merilo za ocenjevanje ponudb najnižja
cena.

17. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

18. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

19. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 27. 6. 2002.

Zavod Republike Slovenije
za obvezne rezerve nafte

in njenih derivatov Ljubljana

Št. 26/2002 Ob-73141
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za šolstvo, znanost in šport, Urad za
šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.

2. Naslov naročnika: Republika Slove-
nija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport, Urad za šport, Trubarjeva 3, 1000
Ljubljana, tel. 01/244-11-26, faks
01/244-12-66, e-pošta: dusa.can-
kar@mss.edus.si.

3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: zavarovalni-
ške storitve po točki 1A – 6a priloge za-
kona o javnih naročilih. Predmet javnega
naročila je priznanje usposobljenosti po-
nudnikov za nezgodno zavarovanje za pri-
mer: smrt zaradi nezgode, invalidnost,
dnevno nadomestilo za 744 športnikov –
amaterjev svetovnega, mednarodnega in
perspektivnega razreda po vsakokratni zad-
nji publikaciji Obvestila OKS in za štiri
spremljevalce športnikov – amaterjev po
vsakokratnih uradnih evidencah nacional-
nih panožnih športnih zvez.

4. Če je predvidena oddaja sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in spre-
jemljivost ponudb za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ne.

5. Kraj  izvedbe:  zavarovanje  šport-
nikov amaterjev svetovnega, mednarodne-
ga in perspektivnega razreda in njihovih
spremljevalcev  v  Republiki  Sloveniji  in
tujini  v  skladu  z  določili  v  razpisni
dokumentaciji.

6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.

7. Datum predvidenega začetka in do-
končanja ali čas izvedbe: od 1. 11. 2002
do 31. 10. 2005.

8. (a) Naslov službe in oseba, od kate-
re se lahko zahteva razpisno dokumenta-
cijo in dodatne informacije: Republika Slo-
venija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport, Urad za šport, Trubarjeva 3, 1000
Ljubljana – v tajništvu sektorja, informacije
pa dobe pri Duši Cankar.

(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 8. 7. 2002
do 9. 8. 2002.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /

9. (a) Datum, do kdaj se sprejema pri-
jave: do 9. 8. 2002 do 12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predloži-
ti prijavo: RS, Ministrstvo za šolstvo, zna-
nost in šport, Urad za šport, Trubarjeva 3,
1000 Ljubljana.

10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: po-
nudnik mora predložiti eno bianco menico z
menično izjavo v višini 1,000.000 SIT z ve-
ljavnostjo do 30. 9. 2002.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po-
goji plačila so razvidni iz razpisne doku-
mentacije.

12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ni
predvidena.

13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splo-
šnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora izpolnje-
vati pogoje, določene v razpisni dokumen-
taciji v skladu s 41. do 43. členom Zakona
o javnih naročilih.

14. (a) Ali je izvedba naročila te stori-
tve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejav-
nost: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih  odločb,  ki  zadevajo  te  vrste
storitve:  navedeni  v  razpisni  dokumen-
taciji.

(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

15. Datum, ko bodo kandidati predvi-
doma morali predložiti ponudbe in pred-
videni datum odločitve o sprejemu po-
nudbe: ponudbe morajo veljati do 30. 9.
2002, naročnik pa bo odločil o tem, kate-
rim ponudnikom bo priznal sposobnost, do
30. 8. 2002.

16. Merila za ocenitev ponudb: ponu-
dniki morajo v 1. fazi postopka izpolniti
zahtevane pogoje iz razpisne dokumenta-
cije.

17. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

18. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

19. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 6. 2002.

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport RS
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ZJN-15.B
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila blaga

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga

Št. 102 Ob-73271
1. Naročnik: Mestna občina Celje, Za-

vod za informatiko.
2. Naslov naročnika: Mestna občina Ce-

lje, Zavod za informatiko, Trg celjskih kne-
zov 9, 3000 Celje; telefon 03/42-65-720,
telefaks 03/42-65-682, elektronski naslov
zi@celje.si.

3. Datum izbire: 23. 10. 2001.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: strojna in programska računalni-
ška oprema v količinah: standardni ose-
bni računalnik 20; močnejši osebni ra-
čunalnik - grafična postaja 4; močnejši
osebni računalnik 2; močnejši preno-
sni računalnik 1; šibkejši prenosni ra-
čunalnik 1; 17 palčni monitor 22; LCD
monitor 17 palčni 9; brizgalni tiskalnik
A4 - barvni 7; laserski tiskalnik A4 –
črnobeli 4; Laserski tiskalnik A3 – čr-
nobeli 1; optični čitalec 2; zapisoval-
no/prepisovalna enota 1; digitalni foto-
aparat 7; MicroSoft Office SBE SLO
DSP 28; kraj dobave Celje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za ocenitev ponudb
ter razmerja: tehnične lastnosti ponujene
opreme 40%; komercialni pogoji (ponudbe-
na cena, cene potrošnih materialov, kjer je
smiselno) 25%; servisiranje ponujene opre-
me (servisna mreža, odzivni čas, čas za po-
pravilo, zamenjava pokvarjene opreme)
16%; garancijska doba, dobavni roki 16%;
poraba energije, varnost izdelka, vpliv na
okolje in ljudi 3%. Utemeljitev izbire: ponud-
be je naročnik ocenjeval po pogojih in meri-
lih iz razpisne dokumentacije.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

1.A Standardni osebni računalnik: FMC
d.o.o, Tržaška 330, 1000 Ljubljana,

1.B Močnejši osebni računalnik (grafič-
na postaja): EMG d.d., Aškerčeva 4a, 3310
Žalec,

1.C Močnejši osebni računalnik: FMC
d.o.o, Ljubljana,

2.A Močnejši prenosni računalnik: FMC
d.o.o, Ljubljana,

2.B Šibkejši prenosni računalnik: FMC
d.o.o, Ljubljana,

3.A 17 palčni monitor: Teal d.o.o., Kidri-
čeva ulica 5, 3270 Laško,

3.B LCD monitor 17 palčni: EMG d.d.,
Žalec,

4.A Brizgalni tiskalnik A4 – barvni: Chip
d.o.o., Mestni trg 4, 3310 Žalec,

4.B Laserski tiskalnik A4 – črnobeli:
Chip d.o.o., Žalec,

4.C Laserski tiskalnik A3 – črnobeli:
Teal d.o.o., Laško,

5. Optični čitalnik: AT Birotehna d.o.o.,
Celovška 175, 1000 Ljubljana,

6. Zapisovalno/prepisovalna enota: Se-
lect Technology d.o.o., Dunajska 5, 1000
Ljubljana,

7. Digitalni fotoaparat: AT Birotehna
d.o.o., Ljubljana,

8.A Microsoft Windows XP Proffesional
Edition Slo: ni izbora,

8.B Microsoft Office SBE SLO DSP: ni
izbora.

7. Pogodbena vrednost:
FMC d.o.o, Tržaška 330, 1000 Ljublja-

na: 6,804.240 SIT,
EMG d.o.o., Aškerčeva 4.2, 3310 Ža-

lec: 3,539.984,40 SIT,
Teal d.o.o., Kidričeva ulica 5, 3270 La-

ško: 1,913.439,70 SIT,
Chip d.o.o., Mestni trg 4, 3310 Žalec:

627.235,73 SIT,
AT Birotehna d.o.o., Celovška 175,

1000 Ljubljana: 696.958,08 SIT,
Select Technology, d.o.o., Dunajska 5,

1000 Ljubljana: 34.200 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
1.A Standardni osebni računalnik:

213.741,53 SIT do 132.765 SIT,
1.B Močnejši osebni računalnik (grafič-

na postaja): 405.527,72 SIT do
215.836,50 SIT,

1.C Močnejši osebni računalnik:
408.352,62 SIT do 218.971,50 SIT,

2.A Močnejši prenosni računalnik:
483.750 SIT do 358.927 SIT,

2.B Šibkejši prenosni računalnik:
483.750 SIT do 229.999 SIT,

3.A 17 palčni monitor: 85.000 SIT do
40.174 SIT,

3.B LCD monitor 17 palčni: 201.588,07
SIT do 146.038,89 SIT,

4.A Brizgalni tiskalnik A4 – barvni:
48.472,66 SIT do 27.192 SIT,

4.B Laserski tiskalnik A4 – črnobeli:
238.838,76 SIT do 69.999 SIT,

4.C Laserski tiskalnik A3 – črnobeli:
820.454,55 SIT do 431.304,36 SIT,

5. Optični čitalnik: 36.500 SIT do
25.725 SIT,

6. Zapisovalno/prepisovalna enota:
41.275,29 do 21.000 SIT,

7. Digitalni fotoaparat: 142.500 SIT do
65.709,18 SIT,

8. Programska oprema Microsoft Office.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 26. 6. 2002.
Mestna občina Celje,
Zavod za informatiko

Št. 3290-02 Ob-73326
1. Naročnik: Javno podjetje Komunala

Trbovlje d.o.o. Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Savinjska cesta

11a, 1420 Trbovlje.
3. Datum izbire: 21. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: kombinirano vozilo samonakladalec
s hidravličnim dvigalom.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– najnižja cena 70 točk,
– plačilni pogoji 10 točk,
– dobavni rok 10 točk,
– število prodanih strojev 10 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: Tamček M&M d.o.o.,
Celovška 55, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 23,120.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 23,413.481,25 SIT, 23,120.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 26. 6. 2002.
Javno podjetje

Komunala Trbovlje d.o.o.

Št. 3279/02 Ob-73327
1. Naročnik: Javno podjetje Komunala

Trbovlje d.o.o. Trbovlje.
2. Naslov naročnika: Savinjska cesta 11a,

1420 Trbovlje.
3. Datum izbire:
– za sklop A: 24. 6. 2002,
– za sklop B: 24. 6. 2002,
– za sklop C: 20. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava pocinkanih in plastičnih za-
bojnikov.

– sklop A: pocinkani in plastični zabojni-
ki dimenzij 120 l, 240 l, 660 l, 1100 l, 5m3

odprti in 5m3 zaprti,
– sklop B: poliesterski zabojniki za eko-

loške otoke dimenzij ca. 1,2 m3, 1,8 m3,
– sklop C: kontejner (kovinski) za izpraz-

njevanje ekoloških otokov - ca. 15 m3 -
optimalni za samonakladalec brez vmesne-
ga droga.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– najnižja cena 80 točk,
– plačilni pogoji 10 točk,
– garancijska doba 10 točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno:
– sklop A: Exprum d.o.o., Ljubljana, Ma-

la ulica 8, 1000 Ljubljana,
– sklop B: Exprum d.o.o., Ljubljana, Ma-

la ulica 8, 1000 Ljubljana,
– sklop C: Ekogvid Gvido Krušič s.p.,

Kersnikova 8, 3000 Celje.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop A: 9,249.500 SIT,
– sklop B: 24,648.000 SIT,
– sklop C: 470.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– sklop A: 11,312.015 SIT, 9,249.500

SIT,
– sklop B: 31,388.400 SIT, 24,648.000

SIT,
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– sklop C: 747.000 SIT, 470.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 26. 6. 2002.
Javno podjetje

Komunala Trbovlje d.o.o.

Št. 46/2002 Ob-73357
1. Naročnik: Vzgojnovarstvena organiza-

cija Novo mesto.
2. Naslov naročnika: Novo mesto, Ra-

govska ulica 18, 8000 Novo mesto, tel.
07/371-83-14, faks 07/371-83-27.

3. Datum izbire: 14. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: prehrambeno blago po XIX. sklo-
pih, v količini, navedeni v razpisni doku-
mentaciji v skupni razpisni vrednosti
48,400.000 SIT.

Kraj dobave: Vzgojnovarstvena organi-
zacija Novo mesto, Novo mesto, Ragovska
ulica 18, na treh lokacijah v kraju Novo
mesto.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ekonomsko najugodnejša
ponduba za katero se upošteva: kakovost
največ 55 točk in cena največ 45 točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:

I. sklop: mleko in mlečni izdelki: Ljub-
ljanske mlekarne d.d., Ljubljana, pogodbe-
na cena: 4,471.383,78 SIT;

II. sklop: meso in mesni izdelki: Mesar-
stvo Cvetan, Anton Cvetan s.p., Mokronog,
pogodbena cena: 10,679.116 SIT;

III. sklop: perutnina in izdelki iz perutni-
ne: Perutnina Ptuj d.d., Ptuj, pogodbena
cena: 3,321.168,95 SIT;

IV. sklop: morske ribe in ribji izdelki: KZ
Krka z.o.o., Novo mesto, pogodbena cena:
1,025.328,80 SIT;

V. sklop: jajca: Humek d.o.o., Novo me-
sto, pogodbena cena: 441.807,80 SIT;

VI. sklop: zamrznjena zelenjava: KZ Kr-
ka z.o.o., Novo mesto, pogodbena cena
671.312,75 SIT;

VII. sklop: kruh in pekovski izdelki: Do-
lenjske pekarne d.d., Novo mesto, pogod-
bena cena: 5,911.387,19 SIT;

VIII. sklop: peciva: Pekarna Pečjak d.o.o.,
Škofljica, pogodbena cena: 1,907.883,03
SIT;

IX. sklop: jušne zakuhe in testenine: Pe-
karna Pečjak d.o.o., Škofljica, pogodbena
cena: 692.953,50 SIT;

X. sklop: domače sadje: Bojan Krnc s.p.,
Novo mesto, pogodbena cena: 4,927.705
SIT;

XI. sklop: uvoženo sadje: KZ Krka
z.o.o., Novo mesto, pogodbena cena:
2,825.687,60 SIT;

XII. sklop: suho sadje: Trgovina na de-
belo in drobno Boris Klobučar s.p., Uršna
sela, pogodbena cena: 469.600 SIT;

XIII. sklop: zelenjava: KZ Krka z.o.o., No-
vo mesto, pogodbena cena: 5,261.001,61
SIT;

XIV. sklop: sadni sirupi in sokovi: Merca-
tor-Dolenjska d.d., Novo mesto, pogodbe-
na cena: 649.197,32 SIT;

XV. sklop: splošno prehrambeno blago:
postopek se ponovi, ker ni bilo dveh ponu-
dnikov;

XVI. sklop: čaji: Droga Portorož d.d., Izo-
la, pogodbena cena: 647.102 SIT;

XVII. sklop: konzervirana živila: Bojan
Krnc s.p., Novo mesto, pogodbena cena
1,632.869 SIT;

XVIII. sklop: osnovna živila: postopek se
ponovi, ker ni bilo dveh ponudnikov;

XIX. sklop: olja in margarine: postopek
se ponovi, ker ni bilo dveh ponudnikov.

7. Pogodbena vrednost: glej vrednosti
pod 6. točko.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 24.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
I. sklop: mleko in mlečni izdelki:

4,671.021,12 SIT, 4,471.383,78 SIT;
II. sklop: meso in mesni izdelki:

12,893.595,90 SIT, 10,679.116 SIT;
III. sklop: perutnina in izdelki iz perutni-

ne: 3,348.701,82 SIT, 3,279.377,50 SIT;
IV. sklop: morske ribe in ribji izdelki:

1,348.819 SIT, 1,025.328,80 SIT;
V. sklop: jajca: 444.276 SIT,

432.922,28 SIT;
VI. sklop: zamrznjena zelenjava:

889.997 SIT, 671.312,75 SIT;
VII. sklop: kruh in pekovski izdelki:

5,996.513,22 SIT, 5,911.387,19 SIT;
VIII. sklop: peciva: 2,072.212,28 SIT,

1,907.883,03 SIT;
IX. sklop: jušne zakuhe in testenine:

911.232,85 SIT, 692.953,50 SIT;
X. sklop: domače sadje: 4,958.145,30

SIT, 4,860.570 SIT;
XI. sklop: uvoženo sadje: 3,011.400

SIT, 2,673.160 SIT;
XII. sklop: suho sadje: 541.190 SIT,

469.600 SIT;
XIII. sklop: zelenjava: 5,284.575 SIT,

5,243.770 SIT;
XIV. sklop: sadni sirupi in sokovi:

691.520 SIT, 605.090 SIT;
XV. sklop: splošno prehrambeno blago:

ena ponudba: 2,864.633,08 SIT;
XVI. sklop: čaji: 693.882,20 SIT,

647.102 SIT;
XVII. sklop: konzervirana živila:

3,343.614,40 SIT, 1,632.869 SIT;
XVIII. sklop: osnovna živila: ena ponud-

ba: 1,915.034,43 SIT;
XIX. sklop: olja in margarine: ena ponud-

ba: 1,627.682,90 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: ni bil ob-
javljen.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 14. 3. 2002.

Vzgojnovarstvena organizacija
Novo mesto

Št. 277/10-2/2002 Ob-73372
1. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Val-

doltra.
2. Naslov naročnika: Jadranska c. 31,

6280 Ankaran, tel. 05/66-96-100, faks
05/65-27-185.

3. Datum izbire: 16. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: zamenjava transformatorja, kompen-
zacijske naprave in dobava novega di-
zel agregata 500 KVA z montažo.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena opreme, rok izvedbe
del, plačilni pogoji, odzivni čas servisiranja,
garancijska doba, reference.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Uninvest d.o.o., Fer-
rarska 14, 6000 Koper.

7. Pogodbena vrednost: 24,376.718,03
SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 32,525.432 SIT brez DDV,
23,643.233 SIT brez DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 6. 2002.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Št. 652/02 Ob-73477
1. Naročnik: Javni zavod Filmski studio

Viba film Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zrinjskega 9,

1000 Ljubljana, tel. 01/232-09-97, faks
01/232-91-79.

3. Datum izbire: 27. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj doba-

ve: dobava in montaža celovitega siste-
ma za digitalno nelinearno filmsko mon-
tažo slike in zvoka z dograditvijo obsto-
ječega sistema, Filmski studio Viba film
Ljubljana, Stegne 5, 1000 Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in uteme-
ljitev izbire: cena do 50 točk, tehnične karak-
teristike in zmogljivosti do 30 točk, reference
do 8 točk, poprodajne aktivnosti do 6 točk,
dobavni roki do 6 točk. Izbrana je ponudba z
največjim številom doseženih točk.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Silicon studio d.o.o.,
Parmova 53, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
99,761.931,59 SIT (DDV je vklj.).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 110,572.336,50 SIT in 93,819.132
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 7. 2002.

FS Viba film Ljubljana

Št. 653/02 Ob-73478
1. Financer: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za kulturo, Cankarjeva 5, Ljubljana.
Naročnik: Filmski studio Viba film Ljub-

ljana, Zrinjskega 9, 1000 Ljubljana.
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2. Naslov naročnika: Zrinjskega 9,
1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: 9. 5. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj do-

bave: dobava in vgradnja opreme in raz-
deljevalne kuhinje Filmski studio Viba film
Ljubljana, Stegne 5, 1000 Ljubljana.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– ponujena cena,
– reference,
– garancijska doba,
– finančna sposobnost.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je

naročilo dodeljeno: Lesnina inženiring,
d.d., Ljubljana, Parmova 53,

7. Pogodbena vrednost: 75,749.091
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 99,609.241,56 SIT, 68,824.225,20
SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 7. 2002.

Filmski studio Viba film Ljubljana

ZJN-15.G
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila gradnje

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj

Št. 41405-00054/2002 0400 01 Ob-73255
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Mestna uprava, Oddelek za družbene de-
javnosti, 2000 Maribor.

2. Naslov naročnika: Ulica heroja Sta-
neta 1, 2000 Maribor, tel. 02/22-010-00,
faks 02/22-01-293.

3. Datum izbire: 20. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe:
1. sklop: zamenjava parketa, pod-

konstrukcije parketa, sanacija razvoda
centralnega ogrevanja, zamenjava
lesenega portala odra in vrat v veliki
dvorani in preddvorani v objektu Kul-
turno prireditvenega centra Narodni
dom Maribor, Ul. kneza Koclja 9, Ma-
ribor.

2. sklop: iztrganje lesenih oken in do-
bava ter montaža PVC oken na južni stra-
ni objekta v Kulturno prireditvenem cen-
tru Narodni dom Maribor, Ul. kneza Koc-
lja 9, Maribor.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena in reference, ob izpol-

njevanju vseh zahtevanih pogojev, navede-
nih v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

– za 1. sklop je izbran Kograd gradnje
d.o.o., Preradovičeva ul. 20, Maribor;

– za 2. sklop je izbran AJM d.o.o., Koz-
jak nad Pesnico 2a, Pesnica.

7. Pogodbena vrednost:
– za 1. sklop je 18,400.323 SIT (z DDV);
– za 2. sklop 10,235.776,50 SIT (z

DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem:
– za 1. sklop 11,273.360 SIT,
– za 2. sklop ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– za 1. sklop 25,049.050,69 SIT,

18,400.323 SIT;
– za 2. sklop 12,848.854,74 SIT,

10,235.776,50 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 27. 6. 2002.
Mestna občina Maribor

Mestna uprava

Št. 04/02 Ob-73256
1. Naročnik: Komunalno podjetje Vele-

nje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Koroška cesta

37b, 3320 Velenje, tel. 03/896-11-00,
faks 03/896-11-27.

3. Datum izbire: 21. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter  kraj  izvedbe:  rekonstrukcija  izola-
cije in podporja na magistralnem vro-
čevodu CEP-TEŠ IV.B faza, kraj izvedbe
Velenje.

Naročilo je bilo razdeljeno v naslednje
faze dela:

– faza dela a: izvedba pripravljalnih del,
– faza dela b: antikorozijska zaščita in

izvedba strojnih del na podpornih konstruk-
cijah cevovoda,

– faza dela c: dobava poliuretanskih žle-
bakov,

– faza dela d: montaža Al folije, mineral-
ne volne, poliuretanskih žlebakov ter izola-
cija fiksnih in vodilnih podpor,

– faza dela e: izdelava in montaža polie-
sterskih obodov izolacijske konstrukcije,

– faza dela f: izdelava in montaža zaščit-
ne hišice pri odcepu za klasirnico.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

– faza dela a: Esotech d.d., Preloška
cesta 1, 3320 Velenje,

– faza dela b: Pro-Avto Novak, Milan No-
vak s.p., Lokovica 6/A, 3325 Šoštanj,

– faza dela c: Arkus d.o.o., Ižanska ce-
sta 219, 1000 Ljubljana,

– faza dela d: Jani Kavtičnik s.p., Mari-
borska 84, 2370 Dravograd,

– faza dela e: Esotech d.d., Preloška
cesta 1, 3320 Velenje,

– faza dela f: Esotech d.d., Preloška ce-
sta 1, 3320 Velenje.

7. Pogodbena vrednost:
– faza dela a: 6,079.648,25 SIT + 20%

DDV,
– faza dela b: 9,431.662,50 SIT + 20%

DDV,
– faza dela c: 53,649.256,80 SIT +

20% DDV,
– faza dela d: 8,222.592 SIT + 20%

DDV,
– faza dela e: 15,718.234 SIT + 20%

DDV,
– faza dela f: 1,370.908,65 SIT + 20%

DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: 94,472.302,20 SIT
+ 20% DDV.

9. Število prejetih ponudb: za vsako fa-
zo dela dve ponudbi.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

– faza dela a: 6,434.712,38 SIT + 20%
DDV, 6,079.648,25 SIT + 20% DDV,

– faza dela b: 9,480.030 SIT + 20%
DDV, 9,431.662,50 SIT + 20% DDV,

– faza dela c: 62,509.878,79 SIT +
20% DDV, 53,649.256,80 SIT + 20% DDV,

– faza dela d: 8,858.195,70 SIT + 20%
DDV, 8,222.592 SIT + 20% DDV,

– faza dela e: 16,090.097 SIT + 20%
DDV, 15,718.234 SIT + 20% DDV,

– faza dela f: 1,470.138,15 SIT + 20%
DDV, 1,370.908,65 SIT + 20% DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročilo je bilo izvedeno po postop-
ku s pogajanji brez predhodne objave.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 6. 2002.

Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

Št. 05/02 Ob-73257
1. Naročnik: Komunalno podjetje Vele-

nje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Koroška cesta

37b, 3320 Velenje, tel. 03/896-11-00,
faks 03/896-11-27.

3. Datum izbire: 21. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: rekonstrukcija izolacije
in podporja na magistralnem vročevodu
CEP-TEŠ IV.C faza, kraj izvedbe Velenje.

Naročilo je bilo razdeljeno v naslednje
faze dela:

– faza dela a: izvedba pripravljalnih del,
– faza dela b: antikorozijska zaščita in

izvedba strojnih del na podpornih konstruk-
cijah cevovoda,

– faza dela c: dobava poliuretanskih žle-
bakov,

– faza dela d: montaža Al folije, mineral-
ne volne, poliuretanskih žlebakov ter izola-
cija fiksnih in vodilnih podpor,

– faza dela e: izdelava in montaža polie-
sterskih obodov izolacijske konstrukcije,

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

– faza dela a: Esotech d.d., Preloška
cesta 1, 3320 Velenje,
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– faza dela b: Esotech d.d., Preloška
cesta 1, 3320 Velenje,

– faza dela c: Arkus d.o.o., Ižanska ce-
sta 219, 1000 Ljubljana,

– faza dela d: Termika d.o.o., Kamniška
25, 1000 Ljubljana,

– faza dela e: Termika d.o.o., Kamniška
25, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– faza dela a: 4,595.682,56 SIT + 20%

DDV,
– faza dela b: 9,001.658,20 SIT + 20%

DDV,
– faza dela c: 45,906.167,90 SIT +

20% DDV,
– faza dela d: 7,427.404 SIT + 20%

DDV,
– faza dela e: 12,786.730,20 SIT +

20% DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: 79,717.642,86 SIT
+ 20% DDV.

9. Število prejetih ponudb: za vsako fa-
zo dela dve ponudbi.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

– faza dela a: 4,831.905 SIT + 20%
DDV, 4,595.682,56 SIT + 20% DDV,

– faza dela b: 9,048.058,50 SIT + 20%
DDV, 9,001.658,20 SIT + 20% DDV,

– faza dela c: 53,487.954,60 SIT +
20% DDV, 45,906.167,90 SIT + 20% DDV,

– faza dela d: 7,827.824,30 SIT + 20%
DDV, 7,427.404 SIT + 20% DDV,

– faza dela e: 12,879.902,24 SIT +
20% DDV, 12,786.730,20 SIT + 20% DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročilo je bilo izvedeno po postop-
ku s pogajanji brez predhodne objave.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 6. 2002.

Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

Št. 06/02 Ob-73258
1. Naročnik: Komunalno podjetje Vele-

nje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Koroška cesta

37b, 3320 Velenje, tel. 03/896-11-00,
faks 03/896-11-27.

3. Datum izbire: 21. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: rekonstrukcija izolacije
in podporja na magistralnem vročevodu
TEŠ-TUŠ I. faza, kraj izvedbe Šoštanj.

Naročilo je bilo razdeljeno v naslednje
faze dela:

– faza dela a: izvedba pripravljalnih del,
– faza dela b: antikorozijska zaščita in

izvedba strojnih del na podpornih konstruk-
cijah cevovoda,

– faza dela c: dobava poliuretanskih žle-
bakov,

– faza dela d: montaža Al folije, mineral-
ne volne, poliuretanskih žlebakov ter izola-
cija fiksnih in vodilnih podpor,

– faza dela e: izdelava in montaža polie-
sterskih obodov izolacijske konstrukcije.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

– faza dela a: Esotech d.d., Preloška
cesta 1, 3320 Velenje,

– faza dela b: Esotech d.d., Preloška
cesta 1, 3320 Velenje,

– faza dela c: Arkus d.o.o., Ižanska ce-
sta 219, 1000 Ljubljana,

– faza dela d: Jani Kavtičnik s.p., Mari-
borska 84, 2370 Dravograd,

– faza dela e: Termika d.o.o., Kamniška
25, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost:
– faza dela a: 2,646.128,57 SIT + 20%

DDV,
– faza dela b: 4,974.334,60 SIT + 20%

DDV,
– faza dela c: 20,605.258,22 SIT +

20% DDV,
– faza dela d: 3,854.683 SIT + 20%

DDV,
– faza dela e: 6,111.570,40 SIT + 20%

DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: 38,191.974,79 SIT
+ 20% DDV.

9. Število prejetih ponudb: za fazo de-
la d: tri ponudbe, za ostale faze dela pa po
dve ponudbi.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe:

– faza dela a: 2,800.668 SIT + 20%
DDV, 2,646.128,57 SIT + 20% DDV,

– faza dela b: 4,999.975,50 SIT + 20%
DDV, 4,974.334,60 SIT + 20% DDV,

– faza dela c: 23,917.247,79 SIT +
20% DDV, 20,605.258,22 SIT + 20% DDV,

– faza dela d: 4,079.078,10 SIT + 20%
DDV, 3,854.683 SIT + 20% DDV,

– faza dela e: 6,112.133,45 SIT + 20%
DDV, 6,111.570,40 SIT + 20% DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: naročilo je bilo izvedeno po postop-
ku s pogajanji brez predhodne objave.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 6. 2002.

Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

Št. 371-02-26/02-0402 Ob-73268
1. Naročnik: RS Ministrstvo za pravo-

sodje.
2. Naslov naročnika: Župančičeva 3,

1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 4. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: nadzidava Okrožnega
sodišča v Murski Soboti.

5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev  izbire:  najugodnejša  ponud-
ba je tista ponudba, ki ustreza naslednjim
merilom: cena 85%, splošni garancijski rok
za skrite napake 10% in garancijski rok
glede  morebitnih  napak  v  izvedbi  grad-
nje 5%.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: SGP Pomgrad-Grad-
nje, d.o.o., Bakovska ul. 31, 9000 Mur-
ska Sobota.

7. Pogodbena vrednost:
140,234.666,71 SIT z vključenim DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 42,125.614,92 SIT.

9. Število prejetih ponudb: tri.

10. Vrednost najnižje in najvišje po-
nudbe: 164,519.235,80 SIT
140,234.666,71 SIT, z vključenim DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omenjenega postopka, če je bil
objavljen: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 19. 6. 2002.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 64000-0002/02 Ob-73270
1. Naročnik: Občina Sevnica.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 19a,

8290 Sevnica, tel. 07/81-61-200, faks
07/81-61-210, e-naslov: obcina.sevni-
ca@siol.net.

3. Datum izbire: 11. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: adaptacija in dozidava
kuhinje Vrtca Ciciban Sevnica (GOI de-
la), Sevnica.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena (70 točk),
reference (15 točk), dodatne ugodnosti (5
točk), ekonomsko najugodnejša ponudba.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: SGP Posavje Sevnica, Trg
svobode 9, 8290 Sevnica.

7. Pogodbena vrednost: 24,661.416,96
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 24,661.416,96 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 27. 6. 2002.
Občina Sevnica

Št. 132/1-02 Ob-73275
1. Naročnik: Komunala d.o.o., Carl Ja-

koba 4, 5280 Idrija.
2. Naslov naročnika: Carl Jakoba 4,

5280 Idrija, tel. 05/372-72-00, faks
05/377-22-37.

3. Datum izbire: 31. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacije
po Mestnem trgu v Idriji od ZB 1 do RJ 6
in izgradnja zadrževalnega bazena ZB 1.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: največje število točk po na-
slednjih merilih: cena in reference.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: PUH Podjetje za urejanje
hudournikov d.d., Hajdrihova ulica 28, p.p.
319, 1001 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 30,117.930,90
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 30,434.171,26 SIT; 30,117.930,90
SIT.
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11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 6. 2002.

Komunala d.o.o., Idrija

Št. 17123-06-308/86-8-01 Ob-73330
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501

Ljubljana, tel. 472-40-54, faks 472-57-91.
3. Datum izbire: 14. 1. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: predmet javnega razpi-
sa je izvedba obrtniških in steklarskih
del, in sicer:

– sklop 1: PU Celje,
– sklop 2: PU Koper,
– sklop 3: PU Kranj,
– sklop 4: PU Krško,
– sklop 5: PU Ljubljana,
– sklop 6: PU Maribor,
– sklop 7: PU Murska Sobota,
– sklop 8: PU Nova Gorica,
– sklop 9: PU Novo mesto,
– sklop 10: PU Postojna,
– sklop 11: PU Slovenj Gradec.
Kraj izvedbe je: PP Žalec, PP Šentjur pri

Celju, PP Sežana, PP Piran, PP Koper, PU
Kranj, PP Jesenice, PU Krško, PP Krško, PP
Brežice, PPP Ljubljana, PU Maribor, PP Or-
mož, PPP Maribor, PP Ljutomer, PP Lenda-
va, PU Nova Gorica, PP Metlika, PP Cerkni-
ca, PP Slovenj Gradec, PPP Slovenj Gradec.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: na javni razpis je prispelo 6
pravočasnih in pravilno opremljenih ponudb.
Naročnik je pri analizi ponudb preveril
ustreznost priloženih dokumnetov ter za po-
samezen sklop izbral ekonomsko ugodnej-
šo ponudbo, kot je navedeno v 6. točki te
objave, in sicer ponudbo, ki je ustrezala
merilom: cena, strokovna priporočila in fi-
nančno stanje ponudnika.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno:

– za sklope: 1, 3, 7 in 8: Anchi Inženi-
ring d.o.o., Bistriška c. 99, 2319 Poljčane,

– za sklope: 2, 4, 6, 9 in 11: Scarbo
d.o.o., Arjl 1a, Bertoki, 6000 Koper,

– za sklopa: 5 in 10: javni razpis ni uspel.
7. Pogodbena vrednost:
– pogodbena vrednost za sklope 1, 3,

7 in 8 je 16,705.808,07 SIT z vključenim
DDV,

– pogodbena vrednost za sklope 2, 4,
6, 9 in 11 je 44,857.065,68 SIT z vključe-
nim DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: izbrana ponudnika
bosta predmetno naročilo izvedla s pomo-
čjo podizvajalcev, in sicer:

– za sklope 1, 3, 7 in 8 v višini 90% od
skupne ponudbene vrednosti,

– za sklope 2, 4, 6, 9 in 11 v višini 30%
od skupne ponudbene vrednosti.

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
– za sklop 1: 5,489.746,43 SIT z DDV,

3,867.300,17 SIT z DDV,

– za sklop 2: 24,708.937,47 SIT z DDV,
21,631.745,19 SIT z DDV,

– za sklop 3: 6,031.753,07 SIT z DDV,
4,448.188,76 SIT z DDV,

– za sklop 4: 7,277.339,77 SIT z DDV,
6,209.251,97 SIT z DDV,

– za sklop 6: 25,033.444,50 SIT z DDV,
12,112.086,09 SIT z DDV,

– za sklop 7: 10,128.459,50 SIT z DDV,
6,420.969,15 SIT z DDV,

– za sklop 8: 2,717.865,49 SIT z DDV,
1,969.349,45 SIT z DDV,

– za sklop 9: 2,281.629,98 SIT z DDV,
1,940.265,16 SIT z DDV,

– za sklop 11: 4,699.893,90 SIT z DDV,
2,963.717,27 SIT z DDV.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: javni razpis je bil objavljen v Ura-
dnem listu RS, št. 76/01, z dne 28. 9.
2001, Ob-5501 in v Uradnem listu RS, št.
80/01, z dne 12. 10. 2001, Ob-56454.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 21. 6. 2002.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. JN 02/321098 Ob-73352
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 1, Ljub-

ljana.
3. Datum izbire: 24. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: gradbeno obrtniška in
inštalacijska dela pri obnovi objekta Dre-
nikova 22, Ljubljana za potrebe glasbe-
ne šole.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– cena 80%,
– reference 20% po formuli.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-

ročilo dodeljeno: Adaptacije vzdrževanje
d.o.o., Ribičičeva 21, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 57,085.285,94
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 66,211.175 SIT, 57,085.286,94 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 21. 6. 2002.
Mestna občina Ljubljana

Št. 17/02 Ob-73351
1. Naročnik: Občina Radenci.
2. Naslov naročnika: Radgonska cesta

9, 9252 Radenci, tel. 02/566-96-10, faks
02/566-96-20, e-naslov: obcina.raden-
ci@siol.net.

3. Datum izbire: 26. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: sanacija zdravstvene po-
staje Radenci - II. faza.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, rok plačila, rok izved-

be, garancijska doba. Izbrani izvajalec je
dosegel najvišje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: “Gomboc“ gradbeni inže-
niring d.o.o. Beltinci, Štefana Kovača 21,
9231 Beltinci.

7. Pogodbena vrednost: 19,073.177,72
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: najvišja ponudba 22,398.117,39
SIT, najnižja ponudba 19,028.502,24 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: navedena vrednost vsebuje vse ele-
mente cene, vključno z zakonskim davkom
na dodano vrednost in vsebuje tudi vrednost
vseh nepredvidenih in presežnih del v smi-
slu klavzule “Funkcionalni ključ v roke“.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: 1. 6.
2001, Ur. l. RS, št. 43-44, številka objave
44/2001.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 6. 2002.

Občina Radenci

Št. 400-04-1/2002 Ob-73358
1. Naročnik: MOP, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: MOP, Agencija RS

za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 6. 6. 2002 (datum skle-

nitve pogodbe).
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izgradnja potresnih opa-
zovalnic Bistriški jarek, Čadrg, Javornik,
Robič in Višnje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponudbena cena razpisanih
del, referenčna dela ponudnika za obdobje
zadnjih 8 let; izbrani ponudnik je v postopku
ocenjevanja dosegel najvišje število točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: HIS, podjetje za uvoz-iz-
voz, gradbeništvo in trgovino, d.o.o., Vodo-
vodna 97, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 41,353.477,20
SIT z DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 45,071.900 SIT; 38,688.162,32 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 28. 6. 2002.
MOP, Agencija RS za okolje

Št. 490/02 Ob-73447
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje

Žalec d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nade Cilenšek 5,

3310 Žalec.
3. Datum izbire: 16. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: izvedba kanalizacije
Vransko.
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5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire:

– ponudbena cena: 70% (maksimalno
70 točk),

– reference: 20% (maksimalno 20 točk),
– strokovna usposobljenost ponudnika,

roki: 10% (maksimalno 10 točk).
Najugodnejša je bila ponudba, ki je po

zgoraj navedenih merilih prejela najvišje šte-
vilo točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: PUV Celje d.d., Lava 11,
3000 Celje.

7. Pogodbena vrednost:
35,344.737,19 SIT (z vključenim DDV).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 1,095.686,85 SIT
(z DDV).

9. Število prejetih ponudb: 8 prejetih
ponudb (vse so bile pravilne).

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 55,404.876,30 SIT (z vključenim DDV),
35,344.737,19 SIT (z vključenim DDV).

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 7. 2002.

Javno komunalno podjetje Žalec,
d.o.o.

Št. 110-1/02 Ob-73481
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije

4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunaj-
ska 7, 1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: 28. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: HC Razdrto-Vrtojba; po-
vezava oskrbne postaje Vogrsko - sever
na elektro in vodovodno omrežje.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih
pogojev razpisa.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Ginex International d.o.o.,
Ulica Gradnikove brigade 54, 5000 Nova
Gorica.

7. Pogodbena vrednost: 40,350.039,60
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 44,513.796,62 SIT, 31,975.995,30 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ponudba ponudnika z najnižjo po-
nudbeno ceno ni bila izbrana, ker je bila
nepravilna.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 6. 2002.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji - DARS d.d.

Št. 35205-3/02 Ob-73485
1. Naročnik: Mestna občina Murska So-

bota.

2. Naslov naročnika: Kardoševa 2,
9000 Murska Sobota, tel. 02/53-11-00.

3. Datum izbire: 22. 5. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj

ter kraj izvedbe: gradnja kanalizacije v
naselju Satahovci - III. faza.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: cena, reference, rok izved-
be, plačilni pogoji. Zbrano največje število
točk.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Mura Javno vodnogospo-
darsko podjetje d.d., Ciril Metodova 34,
9000 Murska Sobota.

7. Pogodbena vrednost: 27,010.975
SIT (I. del gradnje kanalizacije v dolžini
767 m).

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: za celotno III. fazo 72,000.000 SIT,
66,000.000 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: pogodba se sklepa samo za 1. del,
kot je bilo tudi razpisano in v okviru razpolo-
žljivih sredstev naročnika.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 35 z dne ??

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 1. 7. 2002.

Mestna občina Murska Sobota

ZJN-15.S
Zahteva za objavo obvestila o

oddaji naročila storitev

Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev

Št. 64-01/2002 Ob-73328
1. Naročnik: Občina Rače - Fram, Graj-

ski trg 14, 2327 Rače.
2. Naslov naročnika: Grajski trg 14,

2327 Rače, tel. 02/609-60-10, telefaks
02/609-60-18.

3. Datum izbire: 10. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje

prevozov osnovnošolskih otrok v Občini
Rače - Fram (za potrebe učencev OŠ
Rače - 45 polnih km/dan, OŠ Fram - 84
polnih km/dan) za šolska leta
2002/2003, 2003/2004, 2004/2005,
2005/2006.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja cena.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Globus d.o.o., Partizan-
ska 3-5, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 785,74
SIT/polni km (za OŠ Rače), 457,81
SIT/polni km (OŠ Fram), to je skupno
73.814,34 SIT/dan, odvisno od števila šol-
skih dni.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 81.073,95 SIT/dan, 73.814,34
SIT/dan.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 26. 6. 2002.

Občina Rače - Fram

Št. 400-05-2/2002 Ob-73329
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: Vojkova 1b, 1000

Ljubljana, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.

3. Datum izbire: datum sklenitve pogod-
be 11. 6. 2002.

4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje
monitoringa kakovosti morja v letu 2002
(storitve I B, št. kateg. 27 - druge storitve).

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: naročilo je bilo oddano po
postopku s pogajanji brez predhodne ob-
jave po 2. točki prvega odstavka 20. člena
ZJN.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Nacionalni inštitut za bio-
logijo, Večna pot 111, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 10,560.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: /
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: /
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa

prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega raz-

pisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za ob-

javo: 28. 6. 2002.
Ministrstvo za okolje in prostor,

Agencija RS za okolje

Št. 90335-2/2002-10 Ob-73359
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-

stor, Geodetska uprava Republike Slove-
nije.

2. Naslov naročnika: Zemljemerska uli-
ca 12, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-48-00,
faks 01/478-48-34.

3. Datum izbire: 7. 6. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev:
4.1. Dopolnitev obstoječih program-

skih rešitev s področja zemljiškega ka-
tastra in katastra stavb.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: ponujena cena, kvalifikacije
ponudnikov in podizvajalcev, reference vo-
dje naloge in sodelujočih strokovnjakov, me-
todološki pristop.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Igea d.o.o., Koprska uli-
ca 94, 1000 Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 49,650.000
SIT.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: podizvajalec izvaja
13,2 % vrednosti celotne naloge.

9. Število prejetih ponudb: dve po-
nudbi.

10. Vrednost najvišje in najnižje po-
nudbe: vrednost najvišje ponudbe
54,500.000 SIT, vrednost najnižje ponud-
be je navedena v 7. točki te objave.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 6. 2002.

Geodetska uprava
Republike Slovenije

Št. 4/01 Ob-73366
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Celje.
2. Naslov naročnika: Oblakova ulica 5,

3000 Celje, tel. 03/423-30-00.
3. Datum izbire: 18. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje

prostorov Splošne bolnišnice Celje.
5. Merila za dodelitev naročila in ute-

meljitev izbire: merilo za dodelitev naročila
je bila najnižja cena. Izbrani ponudnik je
predložil pravilno ponudbo z najnižjo ceno
izvedbe javnega naročila.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: ISS Servisystem d.o.o.,
Ptujska cesta 95, 2000 Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 798,213.312
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe: 1.086,205.750,56 SIT,
798,213.312 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: Ob-55194.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 6. 2002.

Splošna bolnišnica Celje

Št. 110-1/02 Ob-73480
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Re-

publiki Sloveniji - DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije 4,

3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana.

3. Datum izbire: 23. 4. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava

PZI in PZR projektne dokumentacije za
obnovo voziščnih konstrukcij na AC A1,
odseki 0036, 0037, 0040, 0054 in
0056.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: merila za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena ob upštevanju ostalih
pogojev razpisa.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: PNG projekt nizke
gradnje d.o.o., Komanova 17, 1000 Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost: 7,964.108,40
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 29,880.000 SIT, 6,982.926 SIT.
11. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: ponudba ponudnika z najnižjo po-
nudbeno ceno ni bila izbrana, ker je bila
nepravilna.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 6. 2002.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji - DARS d.d.

Št. 34405/00005/2002 Ob-73494
1. Naročnik: Občina Trebnje.
2. Naslov naročnika: Goliev trg 5, 8210

Trebnje, telefon: 07/3481 100, telefaks:
07/3481-131.

3. Datum izbire: obvestilo o oddaji naro-
čila z dne 22. 5. 2002.

4. Vrsta in obseg storitve: izbira izva-
jalca vzdrževalnih del na gozdnih cestah
in javnih poteh v občini Trebnje; profili-
ranje vozišča, nasutje in razgrinjanje
gramoza, komprimiranje, čiščenje bre-
žin, cevnih prepustov, jaškov in koritnic,

izdelava cevnih prepustov, vtočnih ja-
škov, postavitev prometnih znakov; št.
kategorije 1 – storitve vzdrževanja in po-
pravila.

5. Merila za dodelitev naročila in ute-
meljitev izbire: najnižja ponudbena vred-
nost.

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo me-
sto, d. d., Ljubljanska cesta 47, 8000 Novo
mesto.

7. Pogodbena vrednost (z DDV):
10,028.389,39 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe (z DDV): 15,134.165,90 SIT,
10,028.389,39 SIT.

11. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: ne.

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Urad-
nem listu Republike Slovenije, če je bil
objavljen: ne.

13. Številka objave predhodnega raz-
pisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
ni predhodne objave.

14. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 7. 2002.

Občina Trebnje

ZJN-19
Zahteva za objavo obvestila o

izidu javnega natečaja

Na podlagi 102. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo obvestila o
izidu javnega natečaja

Ob-73361
1. Naročnik: MOL – Mestna občina

Ljubljana, Mestna uprava in Slovenske že-
leznice d.d. v sodelovanju z Inženirsko zbor-
nico Slovenije, Matično sekcijo arhitektov,
urbanistov in krajinskih arhitektov (IZS MSA),
Dunajska 104, Ljubljana ter strokovnimi
društvi DAL, DUPPS in DKAS.

2. Naslov naročnika: IZS MSA, Dunaj-
ska 104, 1000 Ljubljana.

3. Opis projekta: javni anonimni eno-
stopenjski programski urbanistični med-
narodni natečaj s povabljenimi udele-
ženci za območje Potniškega centra
Ljubljana.

4. Število udeležencev: 32.
5. Število tujih udeležencev: 12.
6. Zmagovalec ali zmagovalci natečaja:
Prva nagrada ni bila podeljena.
Tri enakovredne druge nagrade v vre-

dnosti 3,333.333 SIT neto se podeli elabo-
ratom:

pod šifro 06931
– avtorji: Rok Klanjšček, udia Ljubljana,

Klemen Pavlin, udia Kobarid, Aleš Vrhovec,
udia Ljubljana;

– sodelavci: Matevž Frančič, abs.arh.
Medvode, Aljaž Lavrič, abs.arh. Kranj, Gaš-
per Zalar, udia Ljubljana;

– konzultanti: Janez Hacin, udia
SIA/FAS, HOK International Ltd. London;

pod šifro 51642
– avtorji Andrej Mitja Prelovšek, Ljublja-

na, Damjan Gašparič, Ljubljana, Laura Mar-
tina Stegnar, Ljubljana;

– sodelavca: Maj Juvanec, Radovljica,
Igor Klander, Ljubljana;

pod šifro 77474:
– avtorji arhitektura: Volk Architekten,

Zürich;
– soavtorji: Andrej Volk, Karina Castella,

Maik Günther, Ariel Huber, Moritz Schneider;
– krajinski arhitekti: Rotzler Krebs Par-

tner, Winterthur.
Tretja in četrta nagrada se ne podelita.
Tri odkupe v višini 900.000 SIT se po-

deli elaboratom:
pod šifro 55789
– avtorji Siw Wrobel, Wiehl, Stephanie

Herkenrath;
pod šifro 04851
– avtorji: Marko Mušič, udia., Ljubljana
– sodelavci: Sonja Kolar, udia., Tina Mu-

šič, štud.arh., Natalija Perko, udia., Goran
Rupnik, štud.arh., Črtomir Reberšak,
štud.arh., Marjan Starič, udia.;

pod šifro 23478
– avtorji Andrej Mlakar, udia., Ljubljana,

Ferdo Jordan, udia., Evgen Čargo, udia.;
– sodelavca: Damjan Kmetič, udia.,

Alenka Novak, abs.arh.
Poseben odkup v višini 900.000 SIT se

podeli elaboratu:
pod šifro 31508
Elaborati s šiframi: 190109, 62851,

54321, 61803, 80245, 20602, 11443,
32220, 09572, 31720, IZVEN, 54321
HORS CONCOURS, 28848, 20502,
37364, 76497, 18037, 97850, prejmejo
odškodnino v vrednosti 200.000 SIT.
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Vabljena udeleženca prejmeta vsak po
1,400.000 SIT.

7. Navedba nagrad, kjer je mogoče:
glej navedbe v točki 6.

8. Morebitne druge informacije o nate-
čaju: natečajna dela bodo razstavljena v atri-
ju Mestne hiše, Mestni trg 1 v Ljubljani od
9. do 31. julija 2002. Otvoritev razstave bo
9. 7. 2002 ob 18. uri. Razstava bo odprta
vsak dan med 10. in 20. uro.

9. Datum in številka objave javnega
razpisa natečaja: /

10. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 2. 7. 2002.

IZS-MSA, Ljubljana

Št. 1/2002 Ob-73368
1. Naročnik: RS, Ministrstvo za šolstvo,

znanost in šport in Univerza v Ljubljani, Eko-
nomska fakulteta.

2. Naslov naročnika: Ministrstvo za šol-
stvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana,
Urad za investicije - Trubarjeva 3, Ljubljana,
tel. 01/24-41-176; Ekonomska fakulteta,
Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana, tel.
01/58-92-583.

3. Opis projekta: javni anonimni eno-
stopenjski natečaj za arhitekturno re-
šitev:

1. prizidka Ekonomske fakultete z
bruto površino 4000m2;

2. razširitev obstoječe Centralne eko-
nomske knjižnice za 1100m2;

3. za funkcionalno povezavo med
obstoječimi objekti in načrtovanimi pri-
zidki in

4. za vizualno uskladitev fasad.
4. Število udeležencev: 4.
5. Število tujih udeležencev: /
6. Zmagovalec ali zmagovalci nateča-

ja: 1. nagrado prejme elaborat s šifro 14502
- avtorji: Tomaž Machtig, univ. dip. inž. arh.,
Urška Vrhunc, M. Arch. II, univ. dipl. inž.
arh.; sodelavci: konstrukcija Jana Pribako-
vič, univ. dipl. inž. gradb., Elea iC, strojne
instalacije Tomi Celarc, univ. dipl. inž. str.,
požarna varnost Ksenia Novotny, Breda Bo-
žič, abs. arh.; 2. enakovredno nagrado prej-
me elaborat s šifro 05202 - avtorji: Katja
Švab, univ. dipl. inž. arh., Sandra Šterpin,
univ. dipl. inž. arh., Romana Pleteršek, univ.
dipl. inž. arh.; sodelavci: popis del Grega
Lukan, dipl. inž. gradb., statika Gregor Sorč,
univ. dipl. inž. gradb., strojne instalacije Mi-
ha Vilhar, univ. dipl. inž. str., elektro instala-
cije Bruno Šterpin, univ. dipl. inž.el. in Boš-
tjan Košir, univ. dipl. inž. el.; 2. enakovre-
dno nagrado prejme elaborat s šifro 73171
- avtorji: Jožica Kuntarič, univ. dipl. inž. arh.,
Aleš Žetko, univ. dipl. inž. arh.; konzultanti:
statika Marko Pavlinjek, univ. dipl. inž.
gradb., elektro instalacije Ladislav Poboljšaj,
univ. dipl. inž. el., strojne instalacije Marcel
Turk, univ. dipl. inž. str.; sodelavci: Emir
Jelkič, abs. arh., Sabina Les, univ. dipl. inž.
arh., Sanja Skrinjar, univ. dipl. inž. arh.

7. Navedba nagrad, kjer je mogoče: 1.
nagrada 2,000.000 tolarjev, 2. enakovre-
dna nagrada 1,000.000 tolarjev, 2. enako-
vredna nagrada 1,000.000 tolarjev; od-
škodninski sklad 200.000 tolarjev nenagra-
jenemu udeležencu.

8. Morebitne druge informacije o nate-
čaju: razstava natečajnih elaboratov bo v
avli med malo in veliko dvorano na Ekonom-

ski fakulteti od 8. 7. do 2. 8. 2002 (od
ponedeljka do petka) od 8. do 16. ure.
Otvoritev razstave bo 8. 7. 2002 ob 11. uri.

9. Datum in številka objave javnega
razpisa natečaja: Ur. l. RS, št. 16 z dne
22. 2. 2002, Ob-64402.

10. Datum odposlanja zahteve za ob-
javo: 28. 6. 2002.

Univerza v Ljubljani
Ekonomska fakulteta

Podelitev koncesij

Št. 120170/2002 Ob-73251
Na podlagi 133. člena Zakona o javnih

naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00 in 102/00),
Odloka o gospodarskih javnih službah v Ob-
čini Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale
št. 9/96, 11/97, Ur. v. Občine Trzin št.
7/00) in 28. člena Odloka o pogojih, po-
stopkih in merilih za dajanje koncesij na
področju opravljanja gospodarske javne slu-
žbe “Dimnikarstvo“ (Ur. vestnik Občine Tr-
zin 09/01) objavlja župan Občine Trzin

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje

gospodarske javne službe
“dimnikarstvo“

I. Koncedent: Občina Trzin.
II. Naslov koncedenta: 1236 Trzin, Men-

geška cesta 9.
III. Predmet koncesije: opravljanje ob-

vezne gospodarske javne službe “dimnikar-
stvo“, ki obsega pregledovanje, nadzorova-
nje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vo-
dov in zračnikov zaradi varstva in prepreče-
vanja pretiranega onesnaževanja zraka,
protipožarne in zdravstvene zaščite v obse-
gu, na način in ob pogostosti, kot jo določa-
jo državni predpisi in standardi za obravna-
vano dejavnost in Odlok o pogojih, postop-
kih in merilih za dajanje koncesij na podro-
čja opravljanja gospodarske javne službe
“Dimnikarstvo“ (Ur. vestnik Občine Trzin
09/01).

IV. Obseg koncesije:
a) krajevno: koncesija se podeljuje za

območje celotne občine Trzin;
b) količinsko: storitve koncesije se zago-

tavljajo za ca. 950 gospodinjstev oziroma
stanovanjskih enot, od tega ca. 900 v indivi-
dualnih hišah in ca. 50 v večstanovanjskih
hišah ter ca. 200 poslovnih prostorov.

V. Trajanje koncesije: koncesijsko razmer-
je se sklepa za določen čas, za dobo 5 let.

VI. a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisna dokumentacija in
dodatne informacije: Občina Trzin, Menge-
ška cesta 9, 1236 Trzin, Jorg K. Petrovič,
tel. 01/564-45-44.

b) Čas, v katerem se lahko, na vložišču
Občine Trzin, ob predhodnem plačilu zne-
ska iz tč. VI/c, prevzame razpisno doku-
mentacijo: ponedeljek od 8. do 14. ure,
sreda od 8. do 13. in od 14. do 18. ure,
petek od 8. do 13. ure.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 24.000 SIT (v ceni je vklju-
čen DDV), plačilo na podlagi računa ob
predhodnem posredovanju podatkov (firma,

naslov, davčna št., davčni zavezanec) na
TRR 01386-0100001846.

VII. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: rok za oddajo ponudbe
je do vključno 16. 8. 2002 do 13. ure.

b) V primeru pošiljanja po pošti mora
ponudba, do roka določenega v točki VII
prispeti v zaprti ovojnici na naslov: Občina
Trzin, Mengeška cesta 9, 1236 Trzin s pri-
pisom “Prijava na javni razpis za podelitev
koncesije za opravljanje gospodarske javne
službe dimnikarstvo – Ne odpiraj!“

VIII. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 20. 8. 2002 ob
8. uri v sobi št. 2/I Občine Trzin.

IX. Navedba finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe ter dobro izvedbo pogodbe-
nih obveznosti če so zahtevana: bančna ga-
rancija.

X. Kandidati za pridobitev koncesije mo-
rajo izpolnjevati pogoje iz 7. člena Odloka o
pogojih, postopkih in merilih za dajanje kon-
cesij na področju opravljanja gospodarske
javne službe “Dimnikarstvo“ (Ur. vestnik Ob-
čine Trzin 9/01).

XI. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati konce-
sionar:

1. da je registriran za opravljenje dimni-
karske dejavnosti,

2. da ima obrtno dovoljenje oziroma ugo-
tovitveno določbo po 4. členu ZGD,

3. da zaposluje najmanj eno osebo s
strokovno izobrazbo najmanj V. stopnje te-
hnične ali ustrezne smeri in najmanj tremi
leti delovnih izkušenj v dimnikarstvu,

4. da razpolaga z zadostnim številom de-
lavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposob-
ljenostjo oziroma izkušnjami na področju jav-
ne službe, od katerih ima vsaj eden najmanj
IV. stopnjo strokovne izobrazbe dimnikar-
ske smeri,

5. da razpolaga z zadostnim številom po-
trebnih delovnih priprav,

6. da razpolaga z ustreznimi delovnimi
prostori,

7. da zagotavlja strokovno in kadrovsko
sposobnost za vodenje katastra javne slu-
žbe ter razpolaga z ustreznimi delovnimi pri-
pravami za njegovo vodenje,

8. da se obveže zavarovati proti odgo-
vornosti za škodo, ki jo z opravljanjem javne
službe povzroči tretji osebi, državi ali občini
oziroma položiti ustrezno varščino,

9. da zagotavlja interventno izvajanje jav-
ne službe na poziv uporabnikov ob vsakem
času,

10. predložiti elaborat o opravljanju de-
javnosti z vidika kadrov, organizacije dela,
strokovne opremljenosti, sposobnosti vode-
nja katastra, finančno – operativnega vidika
in razvojnega vidika,

11. se izkazati o svojem finančnem sta-
nju,

12. da izpolnjuje druge, s predpisi dolo-
čene pogoje.

XII. Datum, do katerega mora veljati po-
nudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti ve-
ljavna 90 dni od dneva odpiranja. Konce-
dent bo sprejel odločitev v roku 30 dni od
dneva odpiranja ponudb z izdajo Upravne
odločbe na osnovi 1. odstavka 1. tč.
144. člena ZUP.

XIII. Merila za ocenitev ponudbe: opre-
deljena v razpisni dokumentaciji.
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XIV. Morebitne druge informacije: /
XV. Ponudba mora biti popolna, imeti

mora vse zahtevane elemente iz javnega
razpisa in razpisne dokumentacije tudi gle-
de določil o pogojih, ker bo v nasprotnem
primeru izločena iz nadaljnje obravnave.

XVI. Občina Trzin si pridržuje pravico, da
ne izbere nobenega od ponudnikov.

XVII. Datum in številka objave predho-
dnega razpisa: /

XVIII. Datum odposlane zahteve za obja-
vo: 26. 6. 2002.

Občina Trzin

Št. 124/2002 Ob-73354
Na podlagi 44. in 47. člena Zakona o

socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92,
56/92, 42/94 – odl. US, 13/93, 42/94,
1/99, 41/99, 36/00, 54/00 in 26/01) ter
3. in 5. člena Pravilnika o koncesijah na
področju socialnega varstva (Ur. l. RS, št.
72/97 in 57/99), 133. člena Zakona o jav-
nih naročilih (Ur. l. RS, št. 39/00) in 4. čle-
na Odloka o organizaciji in izvajanju javne
službe pomoči družini na domu (MUV št.
8/01) ter v skladu s sklepom Občinskega
sveta občine Ruše z dne 24. 4. 2002 in
sklepom Občinskega sveta občine Selnica
ob Dravi z dne 25. 4. 2002 Občina Ruše in
Občina Selnica ob Dravi objavljata

javni natečaj
za podelitev koncesije za opravljanje

storitev pomoč družini na domu in
socialni servis v Občini Ruše in v Občini

Selnica ob Dravi
Predmet koncesije: pomoč družini na

domu in socialni servis.
Namen razpisa je: pridobiti izvajalca, ki

zaposluje zadostno število strokovnih sode-
lavcev in bo nudil kvalitetno izvajanje stori-
tve pomoči na domu in socialni servis v
primerih, v katerih socialna oskrba in po-
moč na domu lahko nadomestita institucio-
nalno varstvo.

Opis storitve: gospodinjska pomoč, po-
moč pri vzdrževanju osebne higiene in pomoč
pri ohranjanju socialnih stikov (neposredno
izvajanje storitve na upravičenca traja povpreč-
no do 4 ure dnevno oziroma 20 ur tedensko –
6. člen Pravilna o standardih in normativih so-
cialno varstvenih storitev Ur. l. RS, št. 52/95,
2/98, 19/99, 28/99) in pomoč pri hišnih in
drugih opravilih (neposredno izvajanje storitve
traja odvisno od volje uporabnika in izvajalca –
6.a člen Pravilnika o standardih in normativih
socialne varstvenih storitev Ur. l. RS, št.
52/95, 2/98, 19/99 in 28/99).

Obseg storitve:
a) javna služba:
– gospodinjska pomoč,
– pomoč pri vzdrževanju osebne higi-

ene,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov,
v skladu s 6. členom Pravilnika o stan-

dardih in normativih socialno varstvenih sto-
ritev (Ur. l. RS, št. 52/95, 2/98, 19/99 in
28/99),

b) socialni servis: pomoč pri hišnih in
drugih opravilih v skladu s 6.a členom Pra-
vilnika o standardih in normativih socialno
varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 52/95,
2/98, 19/99 in 28/99).

Krajevno območje, za katerega se razpi-
suje koncesija za izvajanje storitve: obmo-

čje Občine Ruše in območje Občine Selni-
ca ob Dravi.

Uporabniki storitev, za katere se razpi-
suje koncesija: so upravičenci, ki so nave-
deni v 6. in 6.a členu Pravilnika o standar-
dih in normativih socialno varstvenih sto-
ritev.

Začetek in čas trajanja: koncesija se bo
začela izvajati s prvim dnem naslednjega
meseca po podpisu koncesijske pogodbe.
Koncesijsko razmerje se bo sklenilo za ob-
dobje 5 let z možnostjo podaljšanja.

Viri financiranja storitev: občinski prora-
čun, prispevki uporabnikov storitev, subven-
cije države in sredstva koncesionarja.

Do uveljavitve republiške uredbe o meri-
lih za določanje oprostitev pri plačilu social-
no varstvenih storitev se uporabljajo določi-
la sprejetega Odloka o organizaciji in izvaja-
nju javne službe pomoč družnini na domu
Občine Ruše in Odloka o organizaciji in iz-
vajanju javne službe pomoč družini na domu
Občine Selnica ob Dravi.

Način plačila za opravljene storitve: na-
čin plačila se uredi s koncesijsko pogodbo.
Koncedenta bosta za opravljanje storitve za-
gotovila plačilo na podlagi mesečnega za-
htevka, ki ga koncesionar izstavi 5. v mese-
cu za pretekli mesec. Plačilo bo izvršeno
do 15. v mesecu.

Ceno storitve določi koncesionar v skla-
du s Pravilnikom o metodologiji za oblikova-
nje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l.
RS, št. 36/02) in v soglasju s koncedento-
ma.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesio-
nar:

Koncesionar je lahko pravna oseba, vpi-
sana v sodni ali drug ustrezen register, in
zasebnik, vpisan v register zasebnikov pri
Ministrstvu za delo, družino in socialne za-
deve.Pravna oseba mora izpolnjevati pogoj,
ki ga predpisuje 60. člen, fizična oseba pa
pogoj, ki ga določata 65. in 66. člen Zako-
na o socialnem varstvu.

Koncesionar mora za opravljanje razpi-
sane dejavnosti izpolnjevati kadrovski po-
goj, kot ga določa Pravilnik o standardih in
normativih socialno varstvenih storitev. Kon-
cesionar mora dokazati, da bo na dan skle-
nitve koncesijske pogodbe zaposloval za-
dostno število strokovnih delavcev in stro-
kovnih sodelavcev, ki morajo izpolnjevati po-
goje iz 69., 70. in 72. člena Zakona o
socialnem varstvu. Neposredne izvajalke
storitve pomoč družini na domu bo prevzel
v delovno razmerje od Občine Ruše in Ob-
čine Selnica ob Dravi.

Koncesionar mora imeti izdelan podro-
ben program dela za izvajanje storitve, ki je
predmet koncesije, iz katerega bo razvidno,
da lahko zagotavlja kakovostno izvajanje sto-
ritve.

Vrsta dokazil, ki jih mora predložiti po-
nudnik:

– prijavo na razpisno dokumnetacijo kon-
cedentov,

– dokazilo sodišča ali drugega pristojne-
ga organa o registraciji storitve,

– priglasitveni list pristojne uprave za jav-
ne prihodke,

– izjavo, da se strinja s prevzemom ne-
posrednih izvajalk od Občine Ruše in Ob-
čine Selnica Selnica ob Dravi delovno ra-
zmerje,

– spisek strokovnih referenc,
– projekcijo finančnega poslovanja za

obdobje, za katero je razpisana koncesija,
– dokazila o lastništvu prostorov z zem-

ljiškoknjižnim izpiskom ali najemno pogod-
bo za objekt ali prostor s priloženo dokume-
ntacijo, ki izkazuje izpolnjevanje minimalnih
tehničnih pogojev,

– dokazila o zagotovljeni opremi za izva-
janje dejavnosti,

– program dela, iz katerega bo razvidna
ciljna populacija, oblika in obseg izvajanja
storitve in metode dela,

– kalkulacijo cene,
– izjavo, da vlagatelj ni v postopku prisil-

ne poravnave, stečajnem postopku ali likvi-
dacijskem postopku ali da je nehal poslova-
ti na podlagi sodne ali druge odločbe, ki ne
sme biti starejša od 30 dni od datuma, ki je
določen za odpiranje ponudb,

– izjava, da mu v zadnjih petih letih pred
objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravno-
močna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejav-
nost, ki je predmet javnega naročila,

– potrdilo davčnega organa o poravna-
nih davkih, prispevkih in drugih obveznostih
- izjava o poravnanih poslovnih obveznostih,

– izjavo, da vlagatelj v celoti sprejema
pogoje iz razpisne dokumentacije.

Rok za prijavo na natečaj: najkasneje
30. dan po tej objavi.

Prijave na natečaj je potrebno poslati v
zaprti ovojnici na naslov: Občina Ruše, Tg
vstaje 11, 2342 Ruše, s pripisom “Prijava
na javni natečaj za podelitev koncesije za
opravljanje storitev pomoč družini na domu
in socialni servis v Občini Ruše in Občini
Selnica ob Dravi – ne odpiraj”.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni 3 dni
po izdaji odločbe o koncesiji.

Kriteriji za izbiro koncesionarja so:
– kvaliteta in realnost predloženega pro-

grama izvajanja storitev z vidika kadrov, or-
ganizacije dela, tehničnih pogojev in me-
tod dela,

– cena,
– reference,
– druge morebitne ugodnosti in storitve,

ki jih koncesionar nudi uporabnikom,
– v primeru enakovrednih ponudb bodo

imeli prednost kandidati s sedežem v Obči-
ni Ruše ali Občini Selnica ob Dravi.

Rok za pregled prispelih vlog: v 30 dneh
po poteku roka za oddajo ponudb.

O izbiri koncesionarja bo odločil pristoj-
ni upravni organ Občine Ruše in Občine
Selnica ob Dravi z odločbo, ki jo bo izdal
najkasneje v roku 30 dni po prejemu pre-
dloga komisije za pregled in presojo prispe-
lih ponudb. Pristojni organ lahko izda odloč-
bo ločeno za posamično občino.

Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainte-
resirani dvignejo razpisno dokumentacijo in
pridobijo dodatne informacije: razpisna doku-
mentacija se nahaja v Občinski upravi Občine
Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše pri Ireni Ku-
kovec-Stajan oziroma Bojani Fideršek, kjer
lahko kandidati dobijo tudi dodatne informaci-
je. Razpisno dokumentacijo in dodatne infor-
macije je možno dobiti v času uradnih ur (po-
nedeljek in petek od 8. do 12. ure in v sredo
od 8. do 12. ure ter od 13.30 do 16.30).



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 59 / 5. 7. 2002 / Stran 4937

Dodatne informacije v zvezi z razpisno
dokumnetacijo dobijo ponudniki tudi na
Občini Selncia ob Dravi pri Nadi Holzl, tel.
02/67-30-210 v času uradnih ur (ponede-
ljek, četrtek in petek od 8. do 12. ure in v
sredo od 8. do 12. ure ter od 13.30 do
16. ure).

Občina Selnica ob Dravi

Javni razpisi

Popravek

Št. 205/2002 Ob-73483
V javnem razpisu za dodelitev sredstev

za ustvarjanje gospodarske osnove za avto-
htoni narodni skupnosti za leto 2002 objav-
ljenem v Uradnem listu RS, št. 52 z dne
14. 6. 2002, Ob-71939 Javnega sklada RS
za regionalni razvoj in ohranjanje poseljeno-
sti slovenskega podeželja, se v točki III –
Splošni pogoji točka 5 pravilno glasi: Upra-
vičenec mora kolikor se poteguje za
sredstva do 2 mio SIT, vlogi priložiti
kratek opis investicije, kolikor se pote-
guje za sredstva od 2 do 10 mio SIT,
vlogi priložiti poslovni načrt. Upraviče-
nec mora kolikor se poteguje za sred-
stva nad 10 mio SIT vlogi priložiti inve-
sticijski program.

Javni sklad RS za regionalni razvoj
in ohranjanje poseljenosti

slovenskega podeželja, Ribnica

Ob-73471
Javni razpis za sofinanciranje razvojnih na-

log regionalnih razvojnih agencij se izvaja na
podlagi Zakona o spodbujanju skladnega re-
gionalnega razvoja (Uradni list RS, št.
60/99), Pravilnika o organizaciji in pogojih
za opravljanje nalog regionalne razvojne
agencije (Uradni list RS, št. 52/00, 111/00,
44/01), Uredbe o podrobnejših pogojih in
merilih za dodeljevanje spodbud, pomembnih
za skladni regionalni razvoj (Uradni list RS,
št. 59/00 in 60/01), Pravilnika o dodeljeva-
nju regionalnih državnih pomoči ter regional-
nih razvojnih spodbud lokalnim skupnostim
in regionalnim razvojnim agencijam (Uradni
list RS, št. 62/01 in 76/01) ter Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01 in 30/02), Zakona o izvrše-
vanju proračuna RS za leto 2002 in 2003
(Uradni list RS, št. 103/01, 111/01 in
30/02) in Pravilnika o postopkih za izvrševa-
nje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 66/01, 53/02).

Naročnik: Ministrstvo za gospodarstvo,
Agencija RS za regionalni razvoj, Kotnikova
28, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-36-70, faks
01/431-33-60.

Predmet razpisa: predmet razpisa je sofi-
nanciranje razvojnih nalog regionalnih
razvojnih agencij v letu 2002, ki jih, v
skladu s Pravilnikom o organizaciji in
pogojih za opravljanje nalog regionalne
razvojne agencije, le-te opravljajo v okvi-
ru statistične regije:

– spremljanje, poročanje in nadzor izvaja-
nja regionalnih razvojnih programov in pro-
jektov,

– koordinacija dela lokalnih razvojnih or-
ganizacij, ki sodelujejo pri pripravi in izvaja-
nju regionalnih razvojnih programov,

– svetovanje in prijava projektov na razpi-
sih za dodeljevanje regionalnih razvojnih
spodbud ter določanja prioritet za prijavljene
projekte.

Višina sredstev
Za ta namen je v letu 2002 predvidenih

100 mio SIT (proračunska postavka 1316:
Sofinanciranje RRA, konto: 4102).

Pogoji in merila za dodelitev sredstev
Upravičenci do sredstev sofinanciranja so

regionalne razvojne agencije, ki opravljajo
razvojne naloge v skladu s Pravilnikom o or-
ganizaciji in pogojih za opravljanje nalog regi-
onalnih razvojnih agencij. Pogoj za pridobi-
tev sofinanciranja je s sklepom o vpisu v evi-
denco regionalnih razvojnih agencij pridob-
ljeni status regionalne razvojne agencije ter
sprejet letni poslovni načrt regionalne razvoj-
ne agencije za leto 2002.

Upravičeni stroški izvajanja razvojnih na-
log regionalne razvojne agencije so stroški
dela, storitev in materiala. Upravičeni stroški
so sofinancirani v deležu 80%, vendar največ
do maksimalne vrednosti, določene na na-
slednji način:

– fiksni del v vrednosti 5,000.000 SIT,
– variabilni del je odvisen od števila občin

na območju statistične regije (teža 25%) in
sintezne oceno razvojnih možnosti regije
(možnosti za financiranje investicij; dostop
do informacij o tržišču in tehnologiji, organi-
zacija in management; kvaliteta življenja v re-
giji; človeški faktor; obstoječa gospodarska
struktura in infrastruktura; splošno družbeno
politično okolje) (teža 75%).

Dokumentacija, potrebna za prijavo
Za prijavo je potrebno predložiti:
– izpolnjen prijavni obrazec iz razpisne do-

kumentacije,
– izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji

(obrazec št. 1),
– sprejet in ustrezno strukturiran letni po-

slovni načrt regionalne razvojne agencije za
leto 2002;

– bonitetni obrazci za leto 2001 (BON 1),
– eventuelne spremembe podatkov gle-

de na dokazila o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje nalog RRA, posredovana za vpis
v evidenco RRA oziroma izjava, da so vsi
podatki glede na posredovano stanje ob vpi-
su v evidenco regionalnih razvojnih agencij,
nespremenjeni;

– izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe
(obrazec št. 3).

Prijava in razpisni rok
Prijavo s priloženo zahtevano dokumenta-

cijo regionalne razvojne agencije – prijavite-
ljice (v primeru mrežno organizirane regional-
ne razvojne agencije je prijaviteljica nosilna
organizacija) dostavijo v zaprti ovojnici z oz-
nako “ Ne odpiraj – Vloga – Razpis za sofi-
nanciranje razvojnih nalog RRA” do 5. 8.
2002 do 12. ure. na naslov: Ministrstvo za
gospodarstvo, Agencija RS za regionalni raz-
voj, Kotnikova 28, Ljubljana.

Na ovojnici mora biti jasno naveden naziv
in naslov prijavitelja. Vloga mora biti napisana
v slovenskem jeziku.

Odpiranje vlog
Odpiranje in ocenjevanje vlog bo opravila

strokovna komisija, imenovana z odločbo št.
012-105/2002-01 z dne 24. 6. 2002. Od-

piranje vlog bo prvi delovni dan po poteku
roka za predložitev vlog.

Izid javnega razpisa
Udeleženci razpisa bodo o rezultatih raz-

pisa obveščeni v 30 dneh od odpiranja vlog.
Roki za porabo sredstev
Odobrena sredstva bo mogoče koristiti

na osnovi predloženih poročil (polletno, let-
no) o izvedenih aktivnostih, izdelano v skladu
z obrazcem iz razpisne dokumentacije.

Skrajni rok za posredovanje prvega za-
htevka na osnovi polletnega poročila je 15. 9.
2002, skrajni rok za posredovanje drugega
na osnovi letnega poročila pa 15. 11. 2002.

Če sredstva ne bi bila porabljena za na-
mene, za katere so bila dodeljena, ali bi se
sredstva kakorkoli odtujilo, ima Agencija pra-
vico zahtevati takojšnje vračilo sredstev v en-
kratnem znesku, v realni višini s pripadajoči-
mi zamudnimi obrestmi.

Kraj čas in oseba, pri kateri se lahko dvig-
ne razpisna dokumentacija in pridobijo infor-
macije.

Razpisna dokumentacija je od objave raz-
pisa na razpolago na spletnih straneh Agen-
cije RS za regionalni razvoj: www.si-
gov.si/arr. Za dodatne informacije sta na raz-
polago: mag. Mojca Šteblaj, Agencija RS za
regionalni razvoj, tel. 01/478-37-63, e-mail:
mojca.steblaj@gov.si. in mag. Leon Devjak,
Agencija RS za regionalni razvoj, tel.
01/478-37-94, e-mail: leon.devjak@gov.si.

Ministrstvo za gospodarstvo
Agencija RS za regionalni razvoj

Ob-73444
Na podlagi Zakona o javnih skladih (Ura-

dni list RS, št. 22/00), Zakona o razvoju
malega gospodarstva (Uradni list RS, št.
18/91), Zakona o nadzoru državnih pomoči
(Uradni list RS, št. 1/00) in Splošnih pogojev
poslovanja (05/02) objavlja Javni sklad RS
za razvoj malega gospodarstva

javni razpis
za odobravanje dolgoročnih

investicijskih kreditov za mlade
podjetnike v letu 2002

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je 200,000.000 SIT ugo-

dnejših dolgoročnih kreditov MSP, ki jih razpi-
suje Javni sklad Republike Slovenije za razvoj
malega gospodarstva (v nadaljevanju: Sklad).

Sklad bo kredite dodeljeval neposredno.
2. Merila in pogoji
2.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo podjetniki, ki

spadajo v skupino mladih podjetnikov. Za
mlade podjetnike štejejo podjetniki, ki so za-
ključili šolanje pred manj kot desetimi leti od
dneva vložitve vloge in so po 1. 1. 1999
registrirali svoje podjetje.

Na razpis se lahko prijavijo vsa mala po-
djetja (do 50 zaposlenih) in srednje velika
podjetja (do 125 zaposlenih) s sedežem v
Republiki Sloveniji, razen iz naslednjih po-
dročij, podpodročij, oddelkov, skupin, razre-
dov in podrazredov po Standardni klasifikaci-
ji dejavnosti (SKD) SURS:

Področja:
A – Kmetijstvo, lov, gozdarstvo
B – Ribištvo
C – Rudarstvo
Oddelek:
27 – Proizvodnja kovin (jeklarstvo)
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Skupina:
24.7 – Proizvodnja umetnih vlaken
34.1 – Proizvodnja motornih vozil
Oddelek:
35.11 – Gradnja in popravilo ladij, čolnov
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja,

če imajo za opravljanje svoje dejavnosti po-
deljeno koncesijo.

Prav tako se na razpis ne more prijaviti
podjetje, ki je odvisno (neodvisno podjetje je
tisto podjetje v katerem veliko podjetje ne
razpolaga z lastniškimi ali glasovalnimi pravi-
cami večjimi od 25%) ali je v težavah (podje-
tje je v težavah, če tekoča izguba in izguba iz
prejšnjih let dosega polovico kapitala, ki je
izkazan v bilanci predhodnega leta ali je po-
djetje v postopku prisilne poravnave, stečaja
ali likvidacije).

Program s katerim prosilec kandidira za
sredstva razvoja mora izpolnjevati naslednje
pogoje:

– donosnost (profitabilnost) programa za
katerega se dodeljujejo sredstva,

– likvidnost za celotno ekonomsko dobo,
– zaprto finančno konstrukcijo med ure-

sničevanjem programa.
Kriteriji za ocenjevanje programov so: ob-

stoječe število delavcev in možnost novih za-
poslitev, sodobna tehnologija in inovativnost,
vpliv na okolje, donosnost, tržna naravnanost,
dobičkonosnost, izvozni vidik, lastna udele-
žba, finančna podpora v lokalni oziroma širši
skupnosti, urejanje tehnične dokumentacije
v skladu z zahtevami Evropske unije.

Zaradi dodelitve ugodnih sredstev rizični
skupini po tem razpisu in zaradi pomanjkanja
podatkov o preteklih rezultatih poslovanja bo
Sklad uporabil, ob naštetih kvantitativnih me-
rilih, tudi metode ocenitve podjetnikove spo-
sobnosti po osebni predstavitvi projekta.

2.2. Pogoji za odobravanje neposrednih
kreditov

– predračunska vrednost posamezne in-
vesticije lahko znaša največ 30,000.000 SIT.
Maksimalna višina kredita je lahko največ
50% predračunske vrednosti. Kredit lahko
pridobijo prosilci, ki imajo med viri financira-
nja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sred-
stev,

– obrestna mera kredita: 4% letno, nomi-
nalno,

– zavarovanje kredita se izvede v skladu s
pogoji Sklada,

– stroške notarja, vpisa, zavarovanja in ce-
nitve zastavljenega premoženja plača kredi-
tojemalec. Sklad ne zaračunava stroškov
odobritve kredita,

– maksimalna odplačilna doba kredita je 7
let oziroma 10 let za podjetja, ki jih ustanovijo
oziroma soustanovijo rizični skladi, z mož-
nostjo moratorija na odplačevanje glavnice naj-
več dve leti in odplačevanje obresti eno leto,

– skupna državna pomoč za posamezen
investicijski projekt lahko znaša največ 15%
predračunske vrednosti investicije za malo in
7,5% za srednje veliko podjetje.

3. Vsebina vloge za neposredni kredit
1. Prijavni list za pridobivanje pomoči

(obrazec Sklada dobite na sedežu Sklada pri
ga. Mikeln),

2. Poslovni načrt,
3. Potrdilo o končanem šolanju mladega

podjetnika,
4. Izjava podjetja, da ni v postopku prisil-

ne poravnave, stečaja ali likvidacije,

5. Dokazilo o poravnanih davkih in pri-
spevkih:

a) za gospodarske družbe: BON-1
b) za SP: potrdilo o plačanih davkih od

pristojne izpostave,
6. Dokazilo o obstoju podjetja:
a) za gospodarske družbe: fotokopijo

sklepa o vpisu družbe v sodni register z vse-
mi prilogami,

b) za SP: fotokopijo priglasitvenega lista
obrazec 1/1,1/2, potrjenega od krajevno pri-
stojne izpostave Davčne uprave RS,

7. Obvestilo Statističnega urada RS o
identifikaciji in razvrstitvi o dejavnosti,

8. Obvestilo o davčni številki,
9. Izpis vseh zaposlenih izdan s strani Za-

voda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali
navedbo števila zaposlenih s priloženimi fo-
tokopijami obrazcev prijav delavcev v zavaro-
vanje (M1/2).

Vsebina vloge mora biti urejena po zapo-
redju od št. 1 do št. 9.

4. Rok za prijavo
Rok za prijavo je odprt od objave do sku-

pne odobritve sredstev v razpisanem obse-
gu. Sklad bo v Uradnem listu RS objavil da-
tum, ko bodo sredstva porabljena.

Vse popolne in ustrezne vloge prispele
do vključno 1. 9. 2002 in nato vsakega prve-
ga v mesecu, bo obravnavala Uprava Sklada
in o njih odločila najkasneje do petnajstega v
prihodnjem mesecu.

Strokovna služba Sklada bo najkasneje v
roku 15 dni po odločitvi Uprave dostavila
prosilcem sklep o odločitvi.

5. Pošiljanje vlog
Vloge za dodelitev kredita pošljite na na-

slov: Javni sklad RS za razvoj malega gospo-
darstva, Trubarjeva 11, 2000 Maribor, s pri-
pisom “Ne odpiraj – Vloga za neposredni
kredit“.

Vse prosilce obveščamo, da mora vloga
vsebovati vso zgoraj navedeno dokumentaci-
jo. Sklad lahko od prosilca zahteva tudi do-
datno dokumentacijo.

Če vloga ne bo vsebovala zahtevane doku-
mentacije, bo prosilec pisno ali ustno (za ma-
njše popravke) obveščen s pozivom za dopol-
nitev vloge. Če vloga v predvidenem roku ne
bo dopolnjena oziroma spremenjena, se zavr-
že. Ravno tako se zavrže vloga, ki prispe po
skupni odobritvi sredstev v razpisanem obse-
gu. Vloga, ki je neustrezna se zavrne.

Vse ostale informacije dobite na tel.
02/234-12-74, 02/234-12-72 in
02/234-12-64 ali na e-mail naslovu bostjan.vi-
dovic@jsmg-sklad.si.

Javni sklad RS za razvoj
malega gospodarstva

Št. 180/02 Ob-73496
Na podlagi 5. člena Uredbe o izvedbi re-

dnega letnega javnega razpisa za sofinanci-
ranje projektov iz proračunskega sklada za
avdiovizualne medije (Ur. l. RS, št. 52/2002,
v nadaljevanju: uredba) ter v skladu z 6. čle-
nom uredbe Ministrstvo za kulturo (v nadalje-
vanju: ministrstvo) objavlja

redni letni javni razpis
za sofinanciranje projektov

iz proračunskega sklada
za avdiovizualne medije v letu 2002

Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo RS, Cankarjeva 5, Ljubljana.

I. Predmet razpisa: Projekti slovenskih av-
diovizualnih del iz 68. člena Zakona o medi-
jih (Ur. l. RS, št. 35/2001; v nadaljevanju:
zakon) in v skladu z Uredbo o merilih oziroma
pogojih za določitev slovenskih avdiovizual-
nih del (Ur. l. RS, št. 105/2001).

II. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
Na javni razpis se lahko prijavijo:
– neodvisni producenti avdiovizualnih

del, in
– izdajatelji televizijskih programov po za-

konu.
Predlagatelji ne morejo kandidirati na tem

razpisu z istimi projekti, s katerimi kandidira-
jo na kateremkoli javnem razpisu za sredstva,
ki so vezana na proračun MK.

Za projekte je določena 50 % intenziv-
nost sofinanciranja iz državnega proračuna.

Dodeljena sredstva se lahko porabijo za
pokrivanje stroškov izdelave slovenskih avdi-
ovizualnih del, kot so določena v Uredbi o
merilih oziroma pogojih za določitev sloven-
skih avdiovizualnih del.

III. Okvirna vrednost razpoložljivih sred-
stev, namenjena za razpis, je 99 milijonov
tolarjev.

IV. Rok za porabo dodeljenih sredstev:
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena

v proračunskem letu 2002.
Za projekte, za katere sta v skladu s predpi-

si, ki urejajo javne finance, predvideni dve iz-
vedbeni fazi, je možno dvoletno sofinanciranje.

V. Razpisni rok(i): razpis se prične 9. 7.
2002 in se zaključi 9. 8. 2002.

VI. Merila in kriteriji za izbiro projektov so
sestavni del razpisne dokumentacije, ki ob-
sega:

– besedilo razpisa,
– razpisne obrazce za posamezno razpi-

sano področje,
– navodila z navedbo razpisnih pogojev

ter kriterijev in meril.
VII. Oddaja in dostava predlogov.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagate-

lji v razpisnem roku po začetku razpisa dvignejo
v vložišču ministrstva med uradnimi urami.

Razpisna  dokumentacija  bo  na  voljo
tudi na spletni strani ministrstva
http://www.gov.si/mk.

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem
prijavnem obrazcu in mora vsebovati vse ob-
vezne priloge in podatke, ki so določeni v
razpisni dokumentaciji. Za vsak posamezen
projekt mora predlagatelj izpolniti prijavni obra-
zec in prijavo predložiti v ločenem ovitku. Vlo-
ga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo
za kulturo RS, Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana,
do 9. 8. 2002 oziroma do tega dne oddana
na pošti kot priporočena pošiljka v zapečate-
nem ovitku z oznako na prednji strani: Ne od-
piraj – Prijava na razpis 2002-AV sklad. Na
hrbtni strani ovitka mora biti navedba predla-
gatelja: naziv in naslov oziroma sedež.

Vloge, ki bodo prispele po datumu iz prej-
šnjega odstavka, se bodo štele za prepozne.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnje-
ga postopka izločilo vse prepozne, nepopol-
ne in nepravilno označene vloge.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji ter kriteriji in merili raz-
pisa.

VIII. Obveščanje o izboru.
Ministrstvo bo predlagatelje o izidih razpi-

sa obvestilo najkasneje v treh mesecih po od-
piranju vlog. Ministrstvo bo izbralo projekte po
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postopku, kot ga določa Pravilnik o postopku
za izbiro kulturnih programov in kulturnih pro-
jektov, ki se financirajo in sofinancirajo iz dr-
žavnega proračuna (Ur. l. RS, št. 74/01) v
skladu s posebnimi določili iz uredbe.

IX. Kontaktna oseba je Tone Frelih, tel.
01/478-25-08, elektronska pošta: To-
ne.Frelih@gov.si.

Ministrstvo za kulturo

Ob-73497
Na podlagi 7. člena Uredbe o izvedbi re-

dnega letnega javnega razpisa za sofinanci-
ranje ustvarjanja programskih vsebin in raz-
voja tehnične infrastrukture na področju me-
dijev (Ur. l. RS, št. 52/2002, v nadaljevanju:
uredba) ter v skladu z 8. členom uredbe Mi-
nistrstvo za kulturo (v nadaljevanju: mini-
strstvo) objavlja

redni letni javni razpis
za sofinanciranje ustvarjanja

programskih vsebin na področju
medijev v letu 2002

Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo RS, Cankarjeva 5, Ljubljana.

I. Predmet razpisa:
– sofinanciranje ustvarjanja programskih

vsebin tiskanih medijev, radijskih in televizij-
skih programov, elektronskih publikacij in
programskih vsebin, namenjenih slepim in
gluhonemim, v njim prilagojenih tehnikah.

II. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
Na javni razpis se lahko prijavijo:
– izdajatelji tiskanih medijev, radijskih in

televizijskih programov ter elektronskih pu-
blikacij po Zakonu o medijih (Ur. l. RS, št.
35/2001, v nadaljevanju: zakon),

– organizacije slepih in gluhonemih
– organizacije Slovencev po svetu.
Predlagatelji ne morejo kandidirati na tem

razpisu z istimi projekti, s katerimi kandidira-
jo na kateremkoli javnem razpisu za sredstva,
ki so vezana na proračun MK.

III. Razpisna področja:
– programske vsebine tiskanih medijev;
– programske vsebine radijskih progra-

mov;
– programske vsebine televizijskih progra-

mov;
– programske vsebine elektronskih publi-

kacij;
– programske vsebine, namenjene slepim

in gluhonemim, v njim prilagojenih tehnikah;
– programske vsebine za tujino.
IV. Okvirna vrednost razpoložljivih sred-

stev, namenjena za razpis je:
– 99 milijonov SIT za vsebine iz prve, dru-

ge, tretje in četrte alinee prejšnje točke;
– 28 milijonov SIT za vsebine iz pete ali-

nee prejšnje točke;
– 10 milijonov SIT za vsebine iz zadnje

alinee prejšnje točke.
V. Rok za porabo dodeljenih sredstev.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena

v proračunskem letu 2002.
Za projekte, za katere sta v skladu s pred-

pisi, ki urejajo javne finance, predvideni dve
izvedbeni fazi, je možno dvoletno sofinanci-
ranje.

VI. Razpisni rok(i): razpis se prične 9. 7.
2002 in se zaključi 9. 8. 2002.

VII. Merila in kriteriji za izbiro projektov so
sestavni del razpisne dokumentacije, ki ob-
sega:

– besedilo razpisa,
– razpisne obrazce za posamezno razpi-

sano področje,
– razpisne pogoje ter kriterije in merila.
VIII. Oddaja in dostava predlogov.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagate-

lji v razpisnem roku po začetku razpisa dvignejo
v vložišču ministrstva med uradnimi urami.

Razpisna  dokumentacija  bo  na  voljo
tudi na spletni strani ministrstva
http://www.gov.si/mk.

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem
prijavnem obrazcu in mora vsebovati vse ob-
vezne priloge in podatke, ki so določeni v
razpisni dokumentaciji. Za vsak posamezen
projekt mora predlagatelj izpolniti prijavni
obrazec in prijavo predložiti v ločenem ovit-
ku. Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo RS, Cankarjeva 5,
1000 Ljubljana, do 9. 8. 2002 oziroma do
tega dne oddana na pošti kot priporočena
pošiljka v zapečatenem ovitku z oznako na
prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na razpis
2002-Mediji. Na hrbtni strani ovitka mora biti
navedba predlagatelja: naziv in naslov oziro-
ma sedež.

Vloge, ki bodo prispele po datumu iz prej-
šnjega odstavka, se bodo štele za prepozne.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnje-
ga postopka izločilo vse prepozne, nepopol-
ne in nepravilno označene vloge.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji ter kriteriji in merili raz-
pisa.

IX. Obveščanje o izboru.
Ministrstvo bo predlagatelje o izidih razpi-

sa obvestilo najkasneje v treh mesecih po
odpiranju vlog. Ministrstvo bo izbralo projek-
te po postopku, kot ga določa Pravilnik o
postopku za izbiro kulturnih programov in kul-
turnih projektov, ki se financirajo in sofinanci-
rajo iz državnega proračuna (Ur. l. RS, št.
74/01), ali na podlagi posebnih določil te
uredbe.

X. Kontaktna oseba je Marko Jenšterle,
tel. 01/478-25-07, elektronska pošta: Mar-
ko.Jenšterle@gov.si.

Ministrstvo za kulturo

Ob-73345
Na podlagi Zakona o organizaciji in finan-

ciranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št.
12/96 in 64/01) in Pravilnika o preverjanju
novosti in programov v vzgoji in izobraževa-
nju (Ur. l. RS, št. 11/00) ter v skladu s Pravil-
nikom o postopkih za izvrševanje proračuna
RS (Ur. l. RS, št. 13/00, 65/00, 97/00,
9/01 in 53/02) Republika Slovenija, Mini-
strstvo za šolstvo, znanost in šport, Urad RS
za šolstvo, Trubarjeva 5, Ljubljana, objavlja

javni razpis
za financiranje in sofinanciranje

evalvacijskih študij na področju vzgoje
in izobraževanja

1. Uporabnik proračunskih sredstev: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, zna-
nost in šport, Urad RS za šolstvo, Trubarjeva
5, Ljubljana. Kontaktna oseba: Lidija Mago-
lič, tel. 01/252-81-94, 01/252-81-80,
e-mail: lidija.magolic@mss.edus.si.

2. Predmet razpisa: predmet javnega raz-
pisa je financiranje in sofinanciranje evalva-
cijskih študij na področju vzgoje in izobraže-
vanja. Temeljni namen evalvacije na različnih

vsebinskih področjih je ugotoviti, kako se
osrednji cilj, načela in rezultati kurikularne
prenove uresničujejo v vzgojno-izobraževal-
nem procesu, oziroma ugotoviti, kako kuri-
kularna prenova vpliva na dejanske učinke
vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji.

V letu 2002 se prednostno razpisujejo
naslednje evalvacijske problematike:

Kakovost znanja in doseganje vzgojno-izo-
braževalnih ciljev v devetletki.

Eden od ciljev prenove je v razvoju nove
kakovosti znanja in večje učinkovitosti pri do-
seganju vzgojno-izobraževalnih ciljev.

Cilji:
– analizirati kako interno in eksterno pre-

verjanje ter ocenjevanja znanja vplivajo na
kakovost znanja učencev,

– ugotoviti kako izvajanje prenovljenih uč-
nih načrtov vpliva na razmerje med reproduk-
cijskim znanjem in zahtevnejšimi vrstami zna-
nja (razumevanjem odnosov, povezav in poj-
mov, postopkovnim in metodološkim zna-
njem, sposobnostjo za samostojno iskanje in
uporabo informacij itd.),

– ugotoviti na kakšno kakovost znanja so
naravnane zahteve, ki jih učencem pri pre-
verjanju in ocenjevanju znanja postavljajo
učitelji in instrumenti zunanjega preverjanja
znanja,

– analizirati kako načini preverjanja in oce-
njevanja dosežkov učencev vplivajo na
usmerjenost izobraževalnega procesa.

Likovna in glasbena vzgoja v novem kuri-
kulu

V času kurikularne prenove je bila pose-
bna pozornost namenjena umeščenosti likov-
ne in glasbene vzgoje, še posebej v devetlet-
ni osnovni šoli.

Cilji:
– analizirati izvajanje novega učnega na-

črta za likovno in glasbeno vzgojo v devetlet-
ni osnovni šoli,

– preučiti učinke novega učnega načrta
za likovno in glasbeno vzgojo,

– preučiti učinke zunanjega preverjanja
znanja pri teh predmetih.

Medpredmetno povezovanje vzgojno-izo-
braževalnega procesa v devetletki in gim-
naziji

Eden od ciljev prenove vzgojno-izobraže-
valnega procesa v osnovni šoli in gimnaziji je
v vzpostavljanju tesnejših medpredmetnih po-
vezav. Učni načrti nakazujejo številne tovr-
stne povezave. Na izvedbeni ravni je med-
predmetne povezave mogoče doseči s so-
delovanjem učiteljev različnih predmetov, z
usklajenim načrtovanjem izobraževalnega
procesa in usposabljanjem učiteljev za inte-
gracijo izobraževalnih vsebin, ki so vezane
na različne predmete ali pa sploh nimajo ‘ma-
tičnega’ predmeta.

Cilji:
– oceniti obseg in kakovost medpredmet-

nega povezovanja izobraževalnih vsebin v de-
vetletki (v fazi načrtovanja in izvedbeni fazi),

– oceniti, koliko so učitelji usposobljeni
za medpredmetno povezovanje izobraževal-
nih vsebin,

– oceniti ponudbo ter morebitno realiza-
cijo usposabljanja učiteljev za medpredmet-
no povezovanje izobraževalnih vsebin,

– oceniti zasnovo in izvajanje izbirnih ma-
turitetnih predmetov in izbirnih vsebin v gim-
naziji (zlasti razliko med načelno in dejansko
izbirnostjo).
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Posodabljanje programov poklicnega in
strokovnega izobraževanja

Ena od ključnih novosti pri posodabljanju
programov poklicnega in strokovnega izobra-
ževanja, ki ji tudi dopolnjena izhodišča za
pripravo programov namenjajo posebno po-
zornost, je povezovanje splošnega, strokov-
nega in praktičnega izobraževanja. Gre za
preusmeritev od predmetne k bolj problem-
ski zasnovi programov in njihovega izvajanja,
kar naj bi pripomoglo k preseganju doseda-
nje prevelike oddaljenosti izobraževanja od
izkustva in motivov učencev, ki se v te pro-
grame vključujejo, ter od delovnih okolij, v
katere vstopajo po končanem izobraževanju.

Cilji:
– preučiti načine in oblike integracije splo-

šno-izobraževalnih vsebin in strokovno-teo-
retičnih vsebin na ravni priprave programov
in pri izvedbi programov,

– preučiti načine in oblike povezovanja
strokovno-teoretičnega in praktičnega izobra-
ževanja v programih srednjega poklicnega
izobraževanja v šolski in dualni organizaciji,

– preučiti vpliv povezovanja splošnega,
strokovno-teoretičnega in praktičnega izobra-
ževanja na razvijanje ključnih kompetenc: po-
klicne samostojnosti, sposobnosti odločanja
v kritičnih situacijah, menjavanje delovnih
vlog, sposobnosti za vseživljenjsko učenje.

Dualni način pridobivanja poklicne izo-
brazbe

Uvedba dualnega načina organizacije
srednjega poklicnega izobraževanja z večjim
poudarkom na pridobivanju praktičnega zna-
nja, spoznavanju delovnega okolja ter prido-
bivanju delovnih sposobnosti naj bi omogoči-
la hitrejšo vključitev posameznika na trg de-
lovne sile. Pri tem se pojavljajo zahteve po
večjem deležu praktičnega izobraževanja in
razvijanju bolj fleksibilnih oblik povezovanja
teoretičnega in praktičnega pouka. Hkrati se
pojavlja vprašanje enakovrednosti pridoblje-
ne poklicne izobrazbe ne glede na izbrano
(šolsko ali dualno) pot za njeno doseganje.

Cilji:
– ugotoviti, kakšno vlogo imajo splošni

predmeti pri doseganju ciljev izobraževalnega
programa (tako v šolskem kot v dualnem nači-
nu organiziranja poklicnega izobraževanja),

– oceniti vpliv predmetov z integriranim
strokovno–teoretičnim in splošnim znanjem
na poklicno usposobljenost,

– analizirati potrebe delodajalcev po du-
alnem načinu poklicnega izobraževanja, nji-
hovo pripravljenost in usposobljenost za pre-
nos praktičnega znanja,

– analizirati vlogo mentorjev in njihovo
usposobljenost pri uresničevanju cilja “teore-
tizacije“ praktičnega izobraževanja v dualni
organizaciji.

– oceniti, ali sta šolski in dualni način pri-
dobivanja poklicne izobrazbe dejansko ena-
kovredna in nakazati rešitve v primeru, če
nista enakovredna.

Posodabljanje poklicnega in strokovnega
izobraževanja odraslih

Osnovno načelo prenove poklicnega in
strokovnega izobraževanja odraslih je dose-
ganje enakovrednosti standardov znanj in
spretnosti s standardi v izobraževanju mladi-
ne. Pri pripravi in izvedbi programov se upoš-
tevajo značilnosti in specifične potrebe odra-
slih. To naj bi prispevalo k njihovi večji motivi-
ranosti za vključevanje v programe formalne-

ga izobraževanja in k doseganju večje kako-
vosti v njihovi poklicni usposobljenosti.

Cilji:
– preučiti, ali se je povečala vključenost

odraslih v prenovljene programe nižjega in
srednjega poklicnega ter srednjega strokov-
nega izobraževanja,

– preučiti vpliv kurikularnih novosti na sto-
pnjo strokovne avtonomije in odgovornosti
učiteljev v izobraževanju odraslih,

– preučiti skladnost izobraževalnih ciljev na
ravni izvedbe programa z izobraževalnimi cilji,
določenimi s programom, ter njihovo enako-
vrednost s cilji v izobraževanju mladine,

– preučiti načine in oblike povezovanja
splošnega, strokovno-teoretičnega ter prak-
tičnega izobraževanja in njihov vpliv na uspe-
šnost udeležencev izobraževanja ter na ka-
kovost pridobljenega znanja,

– preučiti, koliko je v poklicnem in stro-
kovnem izobraževanju odraslih upoštevano
predhodno znanje in poklicne izkušnje ude-
ležencev in kako stopnja dejanskega upošte-
vanja vpliva na doseganje standardov znanja,

– preučiti ustreznost izvedbe poklicne ma-
ture glede na potrebe in posebnosti odraslih.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlaga-
telji na javni razpis

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe,
ki so registrirane za raziskovalno dejavnost (v
nadaljnjem besedilu: vlagatelji).

Odgovorni nosilec projekta mora izpolnje-
vati pogoje za odgovornega nosilca razisko-
valnega projekta, ki je predpisan v 29. in/ali
30. členu Zakona o raziskovalni dejavnosti
(Ur. l. RS, št. 8/91).

4. Merila za izbor in stopnjo financiranja
programov

– reference nosilca/nosilcev in sodelav-
cev evalvacijske študije,

– pokrivanje širšega problema tematske-
ga sklopa,

– vsebinska relevantnost evalvacijske štu-
dije v skladu z Izhodišči za evalvacijo,

– metodološka neoporečnost evalvacij-
ske študije v skladu z Izhodišči za evalvacijo.

5. Okvirna višina sredstev
Vrednost predmeta tega razpisa je

20,000.000 SIT.
6. Določitev obdobja porabe sredstev
Predvideni rok začetka izvajanja študij je

1. 9. 2002. Študije so praviloma največ dvo-
letne.

7. Rok za oddajo vloge in način oddaje
vloge

Vlagatelji vložijo vlogo, ki vsebuje:
1. predlog evalvacijske študije in
2. originalne obrazce iz razpisne doku-

mentacije.
Vlagatelji morajo predlog evalvacijske štu-

dije pripraviti v skladu z Izhodišči za evalvaci-
jo kurikularne prenove vzgoje in izobraževa-
nja v Republiki Sloveniji, ki je priloga k razpi-
sni dokumentaciji. Predlog mora vsebovati
jasen opis projekta z najmanj naslednjimi ele-
menti: opis ciljev študije, postavitev domne-
ve (hipoteze), opis metodologije, opis pote-
ka študije (z opredeljenimi časovnimi fazami),
opis predvidene koristnosti študije.

Poleg predloga evalvacijske študije mora
vloga vsebovati izpolnjene originalne obraz-
ce iz razpisne dokumentacije.

Vlagatelji morajo zaprte ovojnice oddati z
jasno navedbo naročnika in oznako in napi-
som “vloga – ne odpiraj“ ter z navedbo pred-

meta javnega naročila, in sicer “Javni razpis
za financiranje in sofinanciranje evalvacijskih
študij na področju vzgoje in izobraževanja”.

Na ovojnici mora biti na sprednji strani
jasno označen uporabnik proračunskih sred-
stev (naročnik) in na hrbtni strani vlagatelj.

Komisija bo upoštevala vloge, ki bodo pra-
vilno opremljene in bodo prispele na naslov
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Urad
RS za šolstvo, Trubarjeva 5, Ljubljana – tajniš-
tvo II. nadstropje, soba št 88, do vključno 16. 8.
2002 do 9. ure, ne glede na način prinosa.

Če vlagatelj ne bo opremil vloge tako, kot
je zgoraj navedeno, uporabnik proračunskih
sredstev (naročnik) ne nosi odgovornosti za
založitev ali predčasno odprtje vlog.

Nepravilno opremljene in nepravočasno
oddane vloge bo komisija zavrnila v postop-
ku odpiranja vlog.

8. Razpisna dokumentacija in informacije
o razpisni dokumentaciji

Vsi interesenti lahko dvignejo dokumenta-
cijo vsak dan od 9. do 13. ure na naslovu
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Urad
RS za šolstvo, Trubarjeva 5, Ljubljana, v taj-
ništvu, pri Vesni Zgonec, II. nadstropje, soba
št. 88, tel. 01/252-81-81.

Skrajni rok, do katerega lahko vlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo, je 12. 8.
2002 do 12. ure.

Vlagatelji lahko dobijo vse informacije v
zvezi z izdelavo vloge in pojasnila k razpisni
dokumentaciji tako, da najkasneje do zgoraj
navedenih skrajnih rokov za dvig razpisne do-
kumentacije pošljejo vprašanja v zvezi z raz-
pisom in razpisno dokumentacijo na telefaks
01/42-54-760 oziroma na e-mail naslov: ma-
ja.jarh@mss.edus.si.

Vlagatelji bodo odgovore na zastavljena
vprašanja prejemali sproti, najkasneje v roku
5 dni po prejemu vprašanja pri uporabniku
proračunskih sredstev (naročniku).

9. Javno odpiranje vlog
Javno odpiranje vlog, na katerega so vab-

ljeni vsi vlagatelji, bo 19. 8. 2002 ob 12. uri
v prostorih Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport, Urad RS za šolstvo, Trubarjeva 5, Ljub-
ljana v sejni sobi 95/ III. nadstropje.

Pred odpiranjem vlog morajo predstavniki
vlagateljev predložiti pisno pooblastilo.

10. Rok za obvestilo
Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni

najkasneje v 30 dneh od dneva odpiranja vlog.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Urad RS za šolstvo

Ob-73529
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo,

znanost in šport in naročniki: Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo
za gospodarstvo, Ministrstvo za finance, Mini-
strstvo za kulturo, Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za notra-
nje zadeve, Ministrstvo za obrambo, Mini-
strstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za pra-
vosodje, Ministrstvo za promet, Ministrstvo za
zdravje, Ministrstvo za zunanje zadeve, Mini-
strstvo za informacijsko družbo, Služba vlade
za evropske zadeve, Državni zbor Republike
Slovenije, Državni svet Republike Slovenije,
Agencija za regionalni razvoj, Urad Vlade za
informiranje in Urad za makroekonomske ana-
lize in razvoj, na podlagi Zakona o raziskovalni
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I), ter na podla-
gi 11. in 43. člena Pravilnika o pogojih in po-
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stopkih izbora in financiranja mrežnih razisko-
valno-razvojnih programov v okviru Ciljnega ra-
ziskovalnega programa za podporo strateške-
ga razvoja Slovenije na posameznih področjih
javnega interesa (Ur. l. RS, št. 46/01), v na-
daljevanju “Pravilnik“ objavljajo

javni razpis
za izbiro raziskovalno-razvojnih

projektov Ciljnega raziskovalnega
programa “Konkurenčnost Slovenije

2001-2006“ v letu 2002

I. Ime in sedež naročnikov, uporabnikov
proračunskih sredstev:

– Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana,

– Ministrstvo za delo družino in socialne
zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,

– Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana,

– Ministrstvo za finance, Župančičeva 3,
1000 Ljubljana,

– Ministrstvo za kulturo, Cankarjeva 5,
1000 Ljubljana,

– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 56-58, 1000 Ljubljana,

– Ministrstvo za notranje zadeve, Štefa-
nova 2, 1000 Ljubljana,

– Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva plo-
ščad 25, 1000 Ljubljana,

– Ministrstvo za okolje in prostor, Dunaj-
ska 48, 1000 Ljubljana,

– Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva
3, 1000 Ljubljana,

– Ministrstvo za promet, Langusova 4,
1000 Ljubljana,

– Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5,
1000 Ljubljana,

– Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešer-
nova 25, 1000 Ljubljana,

– Ministrstvo za informacijsko družbo,
Langusova 4, 1000 Ljubljana,

– Služba vlade za evropske zadeve, Šubi-
čeva 11, 1000 Ljubljana,

– Državni zbor Republike Slovenije, Šubi-
čeva 4, 1000 Ljubljana,

– Državni svet Republike Slovenije, Šubi-
čeva 4, 1000 Ljubljana,

– Agencija za regionalni razvoj, Kotnikova
28, 1000 Ljubljana,

– Urad Vlade RS za informiranje, Sloven-
ska 29, 1000 Ljubljana in

– Urad za makroekonomske analize in raz-
voj, Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana.

II. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izbira projektov za pre-

dnostne raziskovalne tematike Ciljnega razi-
skovalnega programa (v nadaljevanju: CRP)
“Konkurenčnost Slovenije 2001-2006“ v le-
tu 2002 na naslednjih težiščih CRP:

1. konkurenčnost gospodarstva,
2. učinkovitost države in razvoj demo-

kracije,
3. človeški viri in socialna kohezivnost,
4. gospodarska infrastruktura,
5. uravnotežen regionalni in prostorski

razvoj ter razvojna vloga okolja,
6. celostni razvoj na področju varnosti ži-

vil, zdrave prehrane ter podeželja,
7. mednarodni odnosi in nacionalna var-

nost,
8. narodna identiteta, pluralnost in med-

narodne integracije,
9. informacijska družba (ID).
III. Razpisane teme

Prednostne raziskovalne teme, katerih
podlago in okvir predstavljajo Izhodišča Ci-
ljnega raziskovalnega programa “Konkuren-
čnost Slovenije 2001-2006“ so navedene
po težiščih in po področjih znotraj posamez-
nega težišča.

Težišče 1 - Konkurenčnost gospodarstva
Težišče je prednostno namenjeno raziska-

vam dejavnikov mednarodne konkurenčnosti
slovenskega gospodarstva ter raziskavam za
pomoč pri oblikovanju in spremljanju učinko-
vitosti politik države za krepitev mednarodne
konkurenčnosti gospodarstva, zlasti na po-
dročju podjetništva, krepitve inovacijske spo-
sobnosti ter znanstvene in tehnološke politi-
ke, razvoja nove ekonomije, aktivne vključi-
tve slovenskega gospodarstva v spreminjajo-
če se mednarodno okolje, politike usmerjanja
tujih investicij na način generiranja tehnolo-
škega transferja in transferja znanja, fleksibil-
nosti trga dela, povezave trga dela in social-
ne kohezije, kreditno-monetarne, davčne,
dohodkovne in cenovne politike.

Področje:
1.1. Gospodarstvo in podjetništvo
Raziskovalne teme:
1.1.1. Analiza monopolov, prevzemov in

koncentracij v gospodarstvu
Cilji:
– oblikovanje podatkovnih osnov in infor-

macijskega sistema za spremljanje prevzemov
in koncentracij podjetij ter tržne strukture,

– zagotavljanje pogojev za vodenje politi-
ke konkurence in zaščite potrošnikov.

1.1.2. Učinki investicij na gospodarsko
rast

Cilji:
– primerjalna analiza investicij v Sloveniji,

državah EU in tranzicijskih državah z vidika
kratkoročnih in dolgoročnih učinkov na go-
spodarsko rast,

– pospešitev investiranja (z vidika različ-
nih struktur) z ustreznimi kratkoročnimi in dol-
goročnimi učinki na gospodarsko rast.

1.1.3. Analitične podlage za spremljanje
učinkov razvojne politike po dejavnostih

Cilji:
– poglobljene analize konkurenčnosti na

ravni podskupin znotraj posameznih dejavno-
sti, posebej za storitve (trgovino),

– analiza vpliva razvojnih strategij najve-
čjih podjetij na trende razvoja posameznih
dejavnosti,

– uporaba rezultatov za oceno regional-
nih razvojnih trendov in za mednarodne pri-
merjave,

– uporaba rezultatov za razvoj metodolo-
gije dolgoročnega spremljanja konkurenčno-
sti in pravočasno oblikovanje novih razvojnih
smernic in programov oziroma ukrepov.

Področje:
1.2. Javne finance in finančni sistem
Raziskovalne teme:
1.2.1. Načrtovanje, ocenjevanje in sprem-

ljanje državnih investicij in razvojnih programov.
Cilji:
– primerjalna analiza sistemov načrtova-

nja razvoja in spremljanja učinkov razvojne
politike na nacionalni, sektorski in regionalni
ravni v državah EU in Sloveniji,

– pridobitev preverjenih metodologij za
družbeno-ekonomsko ocenjevanje državnih in-
vesticij in drugih večletnih razvojnih programov.

1.2.2. Fiskalna stabilnost v luči bodoče
demografske strukture

Cilji:
– dolgoročna projekcija demografske

strukture in njenih učinkov na pokojninske,
zdravstvene in druge javnofinančne izdatke,

– z ustreznimi ukrepi zagotoviti fiskalno
stabilnost pri pogojih nadaljnjega staranja po-
pulacije.

1.2.3. Spremljanje učinkov državne po-
trošnje (performance budgeting)

Cilj:
– vzpostavitev sistema (na podlagi pro-

gramske klasifikacije državnega proračuna)
za merjenje učinkovitosti državne potrošnje
pri racionalnosti porabe sredstev in dosega-
nju ciljev in prioritet.

Področje:
1.3. Načrtovanje in monitoring razvoja
1.3.1. Satelitski računi za različna podro-

čja razvoja
Cilj:
– postavitev metodoloških in podatkovnih

osnov satelitskih računov za spremljanje raz-
vojnih področjih (regionalnega, okoljskega,
kmetijskega, energetskega ipd.), ki imajo
multiplikacijske učinke na različne dejavno-
sti, regije in komponente razvoja.

1.3.2. Spremljanje učinkov politike razvo-
ja podjetniškega sektorja in konkurenčnosti.

Cilji:
– razviti model za ugotavljanje učinkov iz-

vajanja politike na letni ravni ter izmeriti učin-
ke izvajanja politike,

– izdelava metodologije s sistemom kazal-
cev za spremljanje uresničevanja strategije in
učinkovitosti turističnih razvojnih procesov.

1.3.3. Učinki (de)regulacije cen in anali-
za relativnih cen

Cilji:
– oblikovanje ustrezne metodologije za

mednarodne primerjave cen,
– mednarodne primerjave splošnega ni-

voja cen in njihove strukture (relativne cene),
– mednarodne primerjave nivoja in rela-

tivne višine cen pod nadzorom države in ugo-
tavljanje njihove ekonomske upravičenosti,

– ugotavljanje učinkov liberalizacije cen,
ki so bile pod nadzorom države, na njihovo
dinamiko in ekonomsko upravičenost,

– izoblikovati osnove za politiko oblikova-
nja in liberalizacije cen pod nadzorom države.

1.3.4. Sistem urejanje prostora
Cilji:
– analiza in strokovne podlage za izbo-

ljšanje delovanje sistema urejanja prostora,
– analiza in strokovne podlage za izbo-

ljšanje organiziranosti in načina delovanja
služb za urejanje prostora,

– analiza in strokovne podlage za sistem
zbirk podatkov za spremljanje in poročanje o
stanju v prostoru,

– primerjalna analiza rešitev v primerjalnih
evropskih državah.

Težišče 2 - Učinkovitost države in razvoj
demokracije

Težišče je prednostno namenjeno anali-
zam učinkovitosti države glede na učinkovi-
tost zakonodajne, pravosodne in izvršilne
oblasti posamezno in glede njihove interakci-
je. Poleg posameznih vej oblasti se upošteva
tudi druge institucije, ki prispevajo k učinko-
vitosti države, in odnos države do civilne
družbe. Analize so namenjene tudi primerjal-
nim raziskavam učinkovitosti slovenske drža-
ve z drugimi, identificiranjem področij, kjer
Slovenija najbolj zaostaja, ter s predlaganjem
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in spremljanjem institucionalnih rešitev in
ukrepov, ki bi okrepile učinkovitost države,
zlasti na področju javne uprave in pravoso-
dja. Težišče je namenjeno tudi raziskavam
novih oblik demokracije, partnerstva s civilno
družbo in prilagajanja za sodelovanje v de-
mokratičnih inštitucijah EU, ter raziskavam
možnosti in pogojev za decentralizacijo Slo-
venije, za oblikovanje pokrajin ter njihova vlo-
ga pri izboljšanju učinkovitosti države. Teži-
šče je namenjeno tudi raziskavam problemov,
izzivov in odzivov pri razvijanju odnosov med
državo in civilno družbo, pri oblikovanju naci-
onalnega konsenza o skupnih vrednotah in
ciljih, o državljanski odgovornosti in zaupanju
državljanov v državne institucije.

Področje:
2.1. Javna uprava
Raziskovalne teme:
2.1.1. Raziskave v podporo reforme jav-

ne uprave in učinkovitejše organizacije dr-
žave

Cilji:
– razvoj metodologije za “regulatory im-

pact analysis“ (analiza vpliva predpisov na go-
spodarstvo),

– razvoj metodologije za ugotavljanje učin-
kovitosti in uspešnosti organov in posamez-
nikov v državni upravi,

– Evropska migracijska politika: analiza
zakonodaje in politik EU in držav članic EU,

– zagotovitev instrumentov za skladen re-
gionalni razvoj v novi pokrajinski ureditvi Slo-
venije,

– financiranje in delovanje občin in po-
krajin ter vzpostavitev modela finančne izrav-
nave med občinami oziroma med občinami
in pokrajino,

– strokovne podlage za oblikovanje siste-
ma volitev v organe pokrajin in prilagoditev
sistema lokalnih volitev.

Področje:
2.2. Pravosodje in kazensko-procesno

pravo
Raziskovalne teme:
2.2.1. Reforma dednega prava:
Cilji:
– zasnova reforma dednega prava kot del

bodoče kodifikacije civilnega prava Republi-
ke Slovenije.

2.2.2. Empirična analiza kazenskih po-
stopkov:

Cilji:
– empirična analiza poteka in trajanja ka-

zenskih postopkov z opredelitvijo razlogov
(vključno z analizo delovanja določil veljavne-
ga kazenskega postopka) in možnih ukrepov
za pospešitev.

2.2.3. Analiza poteka denacionalizacije
in možnosti za pospešitev spremembe zako-
nodaje.

Cilji:
– opredelitev smotrnosti in potrebnosti spre-

membe Zakona o denacionalizaciji. (npr. v sme-
ri možnosti za izdajanje vrednostnih papirjev).

Področje:
2.3. Razvoj demokracije
Raziskovalne teme:
2.3.1. Civilna družba v procesu oblikova-

nja politik
– vlada in državljani/državljanke – informi-

ranje, komuniciranje, sodelovanje javnosti“,
– civilna družba in Državni zbor: sodelo-

vanje civilne družbe pri sprejemanju aktov
zakonodajne veje oblasti,

– poslanske pobude in vprašanja kot indi-
kator povezanosti poslancev s civilno družbo,

– sodelovanje civilne družbe pri spreje-
manju predpisov in drugih odločitev izvršilne
oblasti.

Cilj:
– analiza stanja in oblikovanje predlogov

za izboljšanje sodelovanja civilne družbe v
procesu oblikovanja politik.

2.3.2. Oblikovanje in pristojnosti druge-
ga doma parlamenta: ustavna ureditev v Re-
publiki Sloveniji in primerjalno pravni prikaz

Cilj:
– cilj projekta je proučitev institucije Dr-

žavnega sveta RS ter izbranih drugih domov
držav sveta.

Področje:
2.4. Javno mnenje
Raziskovalne teme:
2.4.1. Mediji v pluralni družbi:
– ne/odvisnost medijev med lastniki,

oglasi in javnim interesom,
– javnomnenjske raziskave kot način ugo-

tavljanja razpoloženja javnega mnenja.
Cilji:
– analiza razvoja medijskega prostora po

letu 1990, ugotavljanje sprememb tranzicij-
skega procesa v medijih in njihovega učinka
za zagotavljanje javnega interesa,

– izdelava metodologije za spremljanje in
transparentnost meritev javnega mnenja.

Težišče 3 - Človeški viri in socialna kohe-
zivnost

Težišče je prednostno namenjeno razisko-
vanju človeškega dejavnika in mehanizmom
za ohranjanje in povečevanje socialne kohe-
zivnosti s ciljem, da prispevajo k povečevanju
konkurenčnosti Slovenije, zlasti na področjih
izobraževanja in usposabljanja, znanosti, špor-
ta, zdravja, socialnega razvoja in socialne ko-
hezije ter kulturnega razvoja. Spodbuja pove-
zovanje sektorskih politik države in ukrepov na
posamičnih področjih. Raziskave naj bi pose-
bej upoštevale vplive, ki jih ima oziroma jih bo
imelo vključevanje Slovenije v Evropsko unijo
in usmeritev EU v na znanju temelječe družbe.

Področje:
3.1. Izobraževanje
Raziskovalne teme:
3.1.1. Razvoj na znanju temelječe družbe

v Sloveniji: kazalniki, dejavniki in mehanizmi
pospeševanja razvoja

– opredelitev indikatorjev za spremljanje
razvoja na znanju temelječe družbe, vključno
z merjenjem zasebnih in javnih vlaganj v člo-
veške vire,

– opredelitev dejavnikov in mehanizmov
spodbujanja razvoja na znanju temelječe
družbe,

– slovenska identiteta in združujoča se
Evropa,

– proučevanje možnosti novih pristopov in
analiza dilem pri uvajanju nejezikovnih vsebin
v jezikovni pouk v srednjih šolah v Sloveniji,

– vloga šolskega svetovalnega dela v so-
dobni šoli,

– primerjalna analiza posebnih organiza-
cijskih oblik v vzgoji in izobraževanju.

3.1.2. Pospeševanje vseživljenskega uče-
nja, posebej za povečevanje poklicne uspo-
sobljenosti, bralne, funkcionalne in informa-
cijske pismenosti ter poznavanje delovanja
družbenih inštitucij,

– vloga nacionalnih sistemov kvalifikacij
pri spodbujanju vseživljenjskega učenja,

– razvoj bralne pismenosti,
– razvoj pismenosti odraslih v Sloveniji,
– didaktični vidiki uporabe nformacijske

in komunikacijske tehnologije – IKT (pouče-
vanje in učenje),

– evalvacija uporabe informacijske in ko-
munikacijske tehnologije pri poučevanju in
učenju,

– modeli informatizacije vrtcev, šol in za-
vodov,

– poučevanje in učenje na daljavo,
– organizacija visokega šolstva in konku-

renčnost Slovenije.
3.1.3. Razvoj mednarodno primerljivih ka-

zalnikov oziroma sistemov za spremljanje izo-
braževanja in izobraževalnih potreb

– mednarodno primerljivi kazalci sprem-
ljanja razvoja vzgoje in izobraževanja,

– pregled modelov evalvacije vzgojno-izo-
braževalnega programa.

3.1.4. Oblike in načini vključevanja v izo-
braževanje

– oblikovanje strategij za uspešno vklju-
čevanje romskih otrok v vzgojo in izobraže-
vanje,

– razvoj specialnih didaktik na področju
vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi po-
trebami,

– otroci s posebnimi potrebami: koncept
inkluzivne šole.

Področje:
3.2 . Socialni razvoj, usposabljanje
Raziskovalne teme:
3.2.1.. Družinske patologije
Cilji:
– analiza najpogostejših tipov družinskih

patologij kot tudi kakovosti in načina življe-
nja v družinah, kjer so posamezni družinski
člani s kroničnimi mentalnimi boleznimi in
invalidni družinski člani (tudi npr. slepi,
gluhi),

– analiza nasilnega vedenja v družinah (av-
toagresivnost in heteroagresivnost),

– analiza servisov (v smislu lokalnih, regi-
onalnih in nacionalnih mrež), ki nudijo kakr-
šno koli pomoč družinam z navedeno proble-
matiko,

– oblikovanje predlogov usmeritev politi-
ke na področju družinskih patologij.

3.2.2. Istospolno usmerjeni v slovenski
družbi danes

Cilji:
– analiza družinskih in socialnih kontek-

stov, v katerih istospolno usmerjeni živijo (kot
npr. lezbične matere, psihološki razvoj in so-
cialna prilagoditev otrok istospolno usmerje-
nih staršev),

– oblikovanje predlogov usmeritev politi-
ke na področju.

3.2.3. Usposabljanje in zaposlovanje in-
validov

Cilj:
– analiza in strokovne podlage za predlog

spremembe zakonodajne ureditve področja
usposabljanja in zaposlovanja invalidov.

3.2.4. Raziskava “ekstremne“ revščine
(brezdomci)

Cilj:
– analiza obsega pojava, izdatkov in pre-

jemkov brezdomcev, vključujoč primerjavo s
svetovnimi trendi,

– oblikovanje predlogov usmeritev politi-
ke na področju.

3.2.5. Vpliv institucij na obravnavo mla-
doletnih prestopnikov
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Cilj:
– ugotovitev ključnih dejavnikov pri zmanjše-

vanju kriminalitete in dolgoročni vidik vpliva in-
stitucij in aktivnosti na stopnjo in različne vrste
kriminalitete,

– oblikovanje predlogov usmeritev politike
na področju.

Področje:
3.3. Zdravje in razvoj
Raziskovalne teme:
3.3.1. Spremljanje zdravja, zdravstvenega

stanja zdravstvenega varstva
Cilji:
– primerjalna analiza sistema spremljanja ka-

zalnikov zdravja, zdravstvenega stanja in neka-
terih kazalnikov zdravstvenega varstva RS s si-
stemom v državah EU,

– analiza in opredelitev indikatorjev za
spremljanje zdravja, zdravstvenega stanja in ne-
katerih kazalnikov zdravstvenega varstva,

– izdelava koncepta stalnega spremljanja in
načina poročanja o zdravju, zdravstvenemu sta-
nju in zdravstvenemu varstvu za različne upora-
bnike.

3.3.2. Spremljanje obolevnosti s srčno-žil-
nimi boleznimi in stanj oseb, ki so zelo ogrože-
ne, da obolijo s srčno-žilno boleznijo

Cilji:
– izdelava strokovnih podlag strategiji stal-

nega spremljanja in načina poročanja o obolev-
nosti s srčno-žilnimi boleznimi in stanja oseb, ki
so zelo ogrožene, da obolijo s srčno-žilno bo-
leznijo,

– identifikacija kriterijev, vzpostavitev stan-
dardov, ocena stanja na področju poročanja o
obolevnosti in umrljivosti zaradi srčno-žilnih bo-
lezni v Republiki Sloveniji,

– analiza in opredelitev kazalnikov, primer-
nih za zasledovanje bolezni, zbiranje in beleže-
nje podatkov, ter opredelitev načinov vpeljeva-
nja sistematičnega zbiranja tovrstnih podatkov.

3.3.3 Obiski v dejavnostih primarnega
zdravstvenega varstva in delitev dela v zdrav-
stvenem timu

Cilji:
– primerjalna analiza števila in strukture obi-

skov ter delitve dela v zdravstvenem timu v pri-
marnem zdravstvenem varstvu med Slovenijo in
državami EU,

– analiza razlik v obremenjenosti zdravnikov
z obiski po regijah, mestu-vasi in nekaterih dru-
gih značilnostih ter analiza nekaterih zdravniko-
vih odločitev v zvezi hišnimi obiski, napotitvami
in predpisovanjem zdravil,

– izdelava predlogov za zmanjšanje obre-
menitev z obiski ter predlogov za povečanje
kakovosti dela in zadovoljstva uporabnikov in
izvajalcev v primarnem zdravstvenem varstvu.

Področje:
3.4. Stanovanje
Raziskovalne teme:
3.4.1. Raziskava učinkovitosti trga stano-

vanj in stavbnih zemljišč v primerjavi s svetom
Cilj:
– pridobitev relevantnih primerjalnih podat-

kov o strukturi trga, njegovi učinkovitosti, pri-
merjalni višini in strukturi cen (tudi z vidika obre-
menitve plač in možnosti financiranja nakupa),
vpliv lokacije in drugih dejavnikov na ceno,

– strokovne podlage za usmeritve politike
urejanja trga stanovanj in stavbnih zemljišč,
vključno,

– primerjava cen stanovanj in zemljišč bo
morala prikazati tudi odstotek obremenitve pov-
prečne plače doma in v tujini ter odraziti vpliv

cene zemljišča in stanovanja glede na lokacijo
(večja mestna središča v primerjavi z ruralnim
območjem).

3.4.2. Prenova stanovanjskega fonda
– analiza stanja, podatki o obsegu in staro-

sti stanovanjskega fonda v Sloveniji po obmo-
čjih, oceno obsega najbolj nujnih potreb po
prenovi stanovanjskega fonda, skupaj s finan-
čno oceno prenovitvenih del,

– prikaz sistema modelov in formalnih ter
neformalnih stimulacij za izvajanje prenove v
Evropi, upoštevaje nam primerljive primere iz
sosednjih  držav,  vključno  z  napotki  rešitev
v EU,

– predvidevanje sistemskih ukrepov v zvezi
s prenovo stanovanjskega fonda v državi, upoš-
tevaje pri tem ukrepe normativne narave, kakor
tudi sklop potrebnih administrativnih, finančnih,
davčnih in drugih tovrstnih spodbud, ter ostala
priporočila operativne narave.

Področje:
3.5. Znanost
Raziskovalne teme:
3.5.1 Analiza uresničevanja ciljev CRP
Cilji:
– vsebinski pregled in sistemizacija raziskav,

opravljenih v okviru Ciljnih raziskovalnih progra-
mov, ter analiza usklajenosti raziskovanih tem s
cilji strategije gospodarskega razvoja in CRP.

Težišče 4 - Gospodarska infrastruktura
Težišče je prednostno namenjeno raziska-

vam razvoja gospodarske infrastrukture in nje-
nega vpliva na konkurenčnost Slovenije ter razi-
skavam za pomoč pri oblikovanju in spremlja-
nju učinkovitosti energetske, komunalne in pro-
metne politike države (deregulacija,
privatizacija, cenovna politika). V tem okviru je
tudi (tele)komunikacijska infrastruktura ena od
osnovnih gospodarskih infrastruktur, ki vpliva in
bo vsak dan bolj vplivala na konkurenčnost v
svet vključenega gospodarstva. Prednost v te-
žišču imajo teme, ki integrirano obravnavajo
sinhroniziran in celovit razvoj vseh delov in-
frastrukture in njihov pomen za konkurenčnost
nacionalnega gospodarstva.

Področje:
4.1. Transport, prometna infrastruktura
Raziskovalne teme:
4.1.1. Javni potniški promet in urbanistično

načrtovanje
Cilji:
– analiza razvojnih možnosti javnega potni-

škega prometa ob upoštevanju prostorskega
razvoja urbanih območij. Sinergistično pove-
zovanje javnega potniškega prometa in prostor-
skega načrtovanja v Uravnotežen prometni sis-
tem RS, ki bo zagotavljal višjo kvaliteto življenja
na temelju nove dostopnosti - realizirane s po-
močjo trajnostne mobilnosti - in s poudarkom
na učinkovitem varovanju okolja ter prostora in
seveda zdravja ljudi,

– izdelava tarifnega modela in sistema
enotne vozovnice za javni potniški promet.

4.1.2. Analiza razvojnih možnosti intermo-
dalnih vozlišč

Cilji:
– strokovne podlage za oblikovanje strate-

gije dolgoročnega razvoja intermodalnih voz-
lišč - terminalov za potniški in tovorni promet, ki
funkcionalno in logistično združujejo različne
vrste (cestni, železniški, zračni, pomorski) in
vsebine (potniški, tovorni) prometa,

– opredelitev kazalcev in meril za oprede-
ljevanje intermodalnih vozlišč v Sloveniji glede
na transnacionalno, nacionalno in regionalno
vlogo v prostoru.

Težišče 5 - Uravnotežen regionalni in pro-
storski razvoj ter razvojna vloga okolja

Težišče Uravnotežen regionalni in prostor-
ski razvoj ter razvojna vloga okolja je prvenstve-
no namenjeno interdisciplinarnim raziskavam,
ki združujejo naslednja področja dejavnosti: re-
gionalni razvoj, prostorski razvoj, okolje, goz-
darstvo, monitoring razvoja, regionalni razvoj
na področju kulture in revitalizacija kulturne de-
diščine in varstvo pred naravnimi in drugimi ne-
srečami.

Interdisciplinarne raziskave nudijo podporo
oblikovanju, izvajanju in spremljanju uresniče-
vanja trajnostnega razvoja, in sicer na področju
prostorskega, ekonomskega, socialnega in
okoljskega ravnanja, z namenom ustvarjanja ka-
kovostnega bivalnega in delovnega okolja, ki
bo enakovredno in konkurenčno drugim ob-
močjem Evrope.

Izhodiščna dokumenta tega težišča sta Stra-
tegija gospodarskega razvoja Slovenije in Dr-
žavni razvojni progam. Na nivoju vsakega po-
dročja dejavnosti, ki je vključeno v težišče ima-
jo pomembno vlogo posamezni razvojni pro-
grami, v katerih so opredeljene ciljne usmeritve
posameznih dejavnosti.

Področje:
5.1. Prostorski razvoj
Raziskovalne teme:
5.1.1. Prostorski razvoj
Cilji:
– Slovenija v okviru evropskih (makro) regij,
– razvoj urbanih območij,
– prostorski razvoj podeželskih območij,
– urbana prenova naselij,
– načrtovanje prostorskega razvoja v obmo-

čjih ohranjanja narave in kulturne dediščine.
5.1.2. Raba, vrednote in urejanje prostora
Cilji:
– opredelitev sistema instrumentov urejanja

prostora,
– raba prostora po dejavnostih,
– študija ranljivosti prostora,
– vrednote prostora in okolja,
– lokacijski dejavniki za razvoj naselij,
– krajina kot pomemben razvojni dejavnik.
5.1.3 Prenova zemljiške politike
Cilji:
– analiza trga stavbnih zemljišč in razpolo-

žljivih zalog stavbnih zemljišč,
– vloga ponudbe stavbnih zemljišč pri pri-

dobivanju neposrednih tujih naložb,
– mednarodna primerjalna analiza sistema

zemljiške politike v državah članicah EU,
– mednarodna primerjalna analiza cen stav-

bnih zemljišč.
5.1.4 Podatkovni sistemi za prostorsko na-

črtovanje
Cilji:
– tridimenzionalne upodobitve topografskih

podatkov kot osnova za potrebe prostorskega
planiranja,

– uporaba visokoresolucijskih podob v pro-
storskem planiranju, topografiji, dejanski rabi
prostora in pokrovnosti tal,

– razvoj sistema kontrole državnih prostor-
skih podatkov,

– postopki izboljšave podatkov zemljiškega
katastra.

Področje:
5.2. Okolje
Raziskovalne teme:
5.2.1. Spremljanje trajnosti ekonomskega

razvoja
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Cilji:
– razvoj indikatorjev spremljanja trajno-

stnega razvoja (KURA, Vzorec),
– integracija različnih oblik poročanja s

ciljem povezovanja obstoječih sistemov,
– proučevanje učinkovitosti sedanjega

modela varstva okolja v luči uveljavljanja na-
čel trajnosti.

5.2.2. Biotska pestrost
Cilji:
– biotska pestrost kot vir ekonomskega

razvoja,
– seznam vrst in razširjenost makromicet

v Sloveniji z analizo stopnje ogroženosti,
– ocena pogojev in mehanizmov za ex-si-

tu varstvo genetskih virov.
5.2.3 Koncepti in učinki okoljske politike
Cilji:
– ocenjevanje okoljske trajnosti (okoljski

monitoring, projekt Obnovljivost in Deficit),
– metode za izdelavo ocene okoljskega

tveganja pri nesrečah z nevarnimi kemikalija-
mi za različne vire tveganja v Sloveniji,

– ocene učinkov operativnega programa
zmanjševanja emisij toplogrednih plinov v Slo-
veniji (v skladu s Kyotskim protokolom),

– raziskave za pomoč pri oblikovanju po-
litik za trajnostno rabo okoljskega kapitala
kot konkurenčne prednosti Slovenije.

Področje:
5.3. Regionalni razvoj
Raziskovalne teme:
5.3.1. Reforma “reforme“ nacionalne re-

gionalne strukturne politike
Cilji:
– analizirati izvajanje regionalne struktur-

ne politike v Sloveniji po sprejetju Zakona o
spodbujanju skladnega razvoja,

– podati primerjalno analizo metodoloških
pristopov merjenja uspešnosti regionalne in
strukturne politike v svetu in opredeliti anali-
tične metode vrednotenja in merjenja regio-
nalnih posledic proračunskih odhodkov dr-
žave v regionalni politiki Sloveniji.

Področje:
5.4. Varstvo pred naravnimi nesrečami
Raziskovalne teme:
5.4.1. Javni vodovodni sistemi – hidran-

tna omrežja
Cilji:
– metodologija s sistemom identifikator-

jev za evidence vodooskrbnih sistemov,
– študija primera vodovodnih sistemov

različnih velikosti,
– evalvacija standardov za vodovodne si-

steme,
– sistem monitoringa hidrantnih omrežij.
5.4.2 Varovanje pred zemeljskimi plazovi
Cilji:
– metodologija za določanje ogroženih

območij,
– način razvrščanja zemljišč v razrede

ogroženosti zaradi zemeljskih plazov,
– ocena ogroženosti zaradi zemeljskih

plazov
Težišče 6 - Celostni razvoj na področju

varnosti živil, zdrave prehrane ter razvoja po-
deželja

Težišče je prednostno namenjeno raziska-
vam za spremljanje in oblikovanje celostnega
in trajnostnega razvoja kmetijstva ter podeže-
lja z zagotavljanjem pridelave in predelave
varne in zdrave hrane. Raziskave naj prispe-
vajo h krepitvi konkurenčnosti celotne
agro-živilske verige, dvigu blaginje podeželj-

skega prebivalstva, vendar ne na škodo, tem-
več v podporo dviga kakovosti in varnosti
hrane ter zdravja rastlin, živali in ljudi. Podpr-
te so raziskave, ki prispevajo k razvoju novih,
okolju in zdravju prijaznih tehnologij, ter k
novi organiziranost in k splošnemu in uravno-
teženemu dvigu ekonomske učinkovitost
kmetijstva in živilskopredelovalne industrije.

Področje:
6.1. Kmetijstvo
Raziskovalne teme:
6.1.1. Nove tehnologije ter organiziranost

kmetijstva ter živilsko predelovalne industrije
Cilji:
– izboljšanje konkurenčnosti in trajnostne

naravnanosti konvencionalnih proizvodnih si-
stemov, ugotavljanje interakcij kmetijstva in
okolja,

– razvoj ekonomsko učinkovitih sistemov
ekološke, integrirane pridelave in prireje ter
pridelave tradicionalnih proizvodov, razisko-
valna podpora vzpostavitvi sistemov sledljivo-
sti in označb,

– razvoj metod testiranja, ohranjanje in
trajnostna raba genetskih virov, ter genetsko
izboljšanje funkcionalnih lastnosti kmetijskih
rastlin in domačih živali,

– učinkovita izraba travinja ter tehnologije
pridelave in prireje za območja v opuščanju
in zaraščanju,

– biomasa, bioenergija in biotehnologija
za dvig konkurenčnosti in trajnostne naravna-
nosti agro-živilstva,

– klimatske spremembe in trajnostna rastlin-
ska pridelava; alternativna pridelava, možnosti
ekonomsko učinkovitega namakanja.

6.1.2. Celovita in učinkovita kmetijska po-
litika

Cilji:
– ovrednotenje učinkov vključevanja Slo-

venije v Evropsko unijo na ekonomski polo-
žaj ter konkurenčnost kmetijstva,

– indikatorji konkurenčnosti živilsko pre-
delovalne industrije pred pristopom in koraki
prilagajanja na ravni podjetij, panog in drža-
ve; možnosti vertikalnega organiziranja agro-
živilstva,

– nova vloga kmetijstva v okolju in prosto-
ru (multifunkcionalnost kmetijstva) ter opre-
delitev vloge javnih politik,

– podpore odločitvam in ocene učinkov
kmetijske politike.

Področje:
6.2. Varnost hrane
Raziskovalne teme:
6.2.1. Zagotavljanje varne hrane in zdra-

va prehrana
Cilji:
– vzpostavitev monitoringa in kontrolnih

sistemov v prehranski verigi,
– razvoj preskusnih metod za ugotavlja-

nje vsebnosti dovoljenih in nedovoljenih do-
datkov v živilih in krmi, razvoj metod za dolo-
čanje in spremljanje gensko spremenjenih
organizmov (GSO),

– uvajanje sodobnih in učinkovitih postop-
kov obvladovanja škodljivih organizmov; mož-
nosti uporabe bioloških načinov varstva rastlin,

– kriteriji prepoznavnosti avtohtonih slo-
venskih proizvodov in zagotavljanje njihove
stalne kakovosti ter vzpostavitev kontrolnih
mehanizmov za tovrstne proizvode,

– vpliv prehrane in prehranjevanja na zdra-
vje ljudi, razvoj smernic in metod za spremi-
njanje neustreznih prehranskih navad in izbo-

ljševanje zdravja prebivalcev; razvoj standar-
dov zdravega prehranjevanja v javnih ustano-
vah; možnosti in razvoj funkcionalne hrane,

– zaščita živali, počutje in zdravje doma-
čih živali,

– zmanjšanje negativnih vplivov fito-farma-
cevtskih sredstev ter varovana območja kot
sistem uravnavanja pridelave sadilnega mate-
riala kmetijskih rastlin.

Področje:
6.3. Podeželje
Raziskovalne teme:
6.3.1. Razvoj podeželja
Cilji:
– diverzifikacija ekonomskih dejavnosti,

dopolnilne dejavnosti ter možnosti samozapo-
slovanja na kmečkih gospodarstvih, ekonom-
ska in socialna slojevitost slovenskih kmetij,

– vprašanje žensk in mladine in razvoj po-
deželja,

– modeli in indikatorji za potrebe sprem-
ljanja in načrtovanja politike razvoja pode-
želja.

Težišče 7 - Mednarodni odnosi in nacio-
nalna varnost

Težišče je prednostno namenjeno raziska-
vam za oblikovanje in spremljanje mednaro-
dne in varnostne politike, zlasti na področju
mednarodnih odnosov in integracij, ter notra-
nje varnosti vključno z obrambo pred naravni-
mi nesrečami. Namenjeno je tudi raziskavam
o povezanosti mednarodnega političnega po-
ložaja Slovenije in njene gospodarske kon-
kurenčnosti ter o materialnih in nematerialnih
stroških in koristih vključevanja v mednaro-
dne integracije.

Cilji težišča so zato pridobiti informacije,
ki bi jih državne institucije lahko uporabile a
oblikovanje ustreznih politik pospeševanja
konkurenčnosti RS v kontekstu delovanja v
mednarodni skupnosti in splošnega zagotav-
ljanja nacionalne varnosti. Glede na to, da
nacionalne varnosti ne moremo zagotoviti
brez upoštevanja mednarodnega okolja je iz-
hodiščna strukturiranost ciljev takšna, da na
prvo mesto postavlja mednarodne vidike
obravnavanih vsebin. Na drugem mestu pa je
pomemben tudi obrambno-varnostni vidik.

Področje:
7.1. Mednarodna politika, evropske inte-

gracije
Raziskovalne teme:
7.1.1. Politika do Jugovzhodne Evrope

(JVE)
Cilji:
– subjekti, ki si prizadevajo vzpostavljati

povezave na območju JVE,
– območni in politični domet ter interesi

subjektov povezovanja v JVE,
– možnosti sodelovanja z evidentiranimi

subjekti.
7.1.2. Sodelovanje RS v aktivnostih EU

in NATO in zagotavljanje človekove varnosti
Cilji:
– evidentirati in ovrednotiti območja (v ge-

ografskem smislu) in področja (glede na vse-
bino sodelovanja) možnega sodelovanja RS
v aktivnostih NATO pri zagotavljanju človeko-
ve varnosti,

– evidentirati potencialne partnerje, s ka-
terimi bi se RS pri uresničevanju tovrstnih
ciljev lahko povezovala.

7.1.3. Sodelovanje Republike Slovenije
z nevladnimi organizacijami (NVO) za dose-
ganje zunanje-političnih ciljev RS
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Cilji:
– evidentiranje in analiza NVO z območja

RS, ki si aktivno delujejo v mednarodnem
prostoru,

– možnosti in oblike sodelovanja med vla-
dnimi in nevladnimi organizacijami,

– interesni konflikti in njihovo reševanje.
Področje:
7.2. Notranja varnost in nadzor
Raziskovalne teme:
7.2.1. Uravnoteženo delovanje, večja

učinkovitost in demokratičen nadzor organov
notranje varnosti ter odkrivanja in pregona
kriminalitete v RS

Cilji:
– analiza sprejemanja in uresničevanja dr-

žavne politike na varnostnem, kriminalitetnem
in kazensko-pravnem področju,

– analiza učinkovitost države pri zagotav-
ljanju notranje varnosti pred organiziranim kri-
minalom, terorizmom, trgovino s prepoveda-
nimi drogami in nevarnimi substancami, kri-
minaliteto okolja ter drugimi najhujšimi obli-
kami ogrožanja notranje in mednarodne
varnosti,

– analiza učinkovitosti organov odkrivanja
in pregona storilcev kaznivih dejanj z razvo-
jem in doslednim upoštevanjem kriminalistič-
ne stroke ter dokaznih standardov kazenske-
ga prava,

– možnosti učinkovitega nadzora civilne
oblasti nad obveščevalnimi in varnostnimi or-
gani države in krepitev participatorne demo-
kracije in institucij nadzora civilne družbe na
področju notranje in mednarodne varnosti.

Področje:
7.3. Obramba, Nnotranja varnost in

nadzor
Raziskovalne teme:
7.3.1. Slovenska vojska v mirovnih ope-

racijah
Cilji:
– analiza udeležbe v mirovnih operacijah

ter merjenje stopnje pripravljenosti in motiva-
cije slovenskih vojakov v mirovnih misijah,

– izdelava izhodišč za ustreznejše pripra-
ve vojakov za prihodnje misije,

– monitoring mirovnih operacij, kjer so-
delujeta Slovenska vojska in Slovenska poli-
cija,

– problem in možnosti reintegracije v do-
mače okolje in enote.

7.3.2. Nadgradnja slovenskega vojaške-
ga slovarja

Cilj:
– omogočiti enakopravnost slovenskega

jezika pri sporazumevanju, izobraževanju in
usposabljanju na področju nacionalne varno-
sti (obramba in varstvo pred naravnimi in dru-
gimi nesrečami).

Težišče 8 - Narodna identiteta, pluralnost
in mednarodne integracije

Težišče je prednostno namenjeno raziska-
vam za oblikovanje in spremljanje ohranjanja
nacionalne identitete v multikulturni družbi ob
soočanju s procesi evropske integracije in
globalizacije. V tem kontekstu se izpostavlja-
jo po eni strani vprašanja manjšin, izseljen-
stva in migracij, po drugi pa tudi razmerja
med tradicionalno kulturo in novimi kulturni-
mi iniciativami, vezanimi na urbane kulturne
prostore.

Področje:
8.1. Kulturna identiteta
Raziskovalne teme

8.1.1. Raziskave v podporo razvojnim
programom na področju kulture in kulturne
dediščine

Cilji:
– identifikacija strateško pomembnih točk

kulturnega razvoja v Sloveniji , ki se nanašajo
na ustavrjalnost, inovativnost, autonomnost,
socialno kohezivnost, pluralnost, kreativno in-
dustrijo, kulturno decentralizacijo in druge ci-
lje iz SGRS in DRP 2001-2006,

– analiza vseh dejavnikov , ki vplivajo na
identifikacijo teh točk, vključno s primerjavo
referenčnih okolij EU,

– opredelitev ciljev, ki bi si jih morali po-
staviti v zvezi z identificiranimi ključnimi toč-
kami,

– izdelava razvojnih programov,
– priprava strokovnih podlag za izdelavo

projektne dokumentacije za konkuriranje za
strukturne sklade EU.

Področje:
8.2. Evropske integracije
Raziskovalne teme
8.2.1. Integracijski procesi v luči plurali-

zacije slovenske družbe
Cilji:
– ugotoviti stanje na področju po posa-

meznih integracijskih politikah (materialno in
procesno pravo na področju migracij v RS,
šolstvo, kultura, politična participacija, itd.),

– ugotoviti odnos pripadnikov novodobnih
narodnih skupnosti do obstoječe slovenske
migracijske in integracijske politike ter njiho-
va percepcija pomena posameznih vzvodov
ohranjanja in promocije posameznih narodnih
identitet,

– opraviti primerjalni (pravni) prikaz inte-
gracijskih programov v državah članicah (in
inštitucijah) EU.

Področje:
8.3. Narodna identiteta
Raziskovalne teme
8.3.1. Človeške in družbene posledice

II. Svetovne vojne na Slovenskem
Cilj:
– razjasnitev in ugotavljanje okoliščin in

števila žrtev II. Svetovne vojne in zaradi nje
na Slovenskem.

Težišče 9 - Informacijska družba
Težišče je prednostno namenjeno raziska-

vam za spremljanje in predvidevanje razvoja
informacijske družbe ter raziskavam za po-
moč pri oblikovanju politik za razvoj in obvla-
dovanje informacijske družbe, zlasti na po-
dročju infrastrukture in tehnologije, trga de-
la, izobraževanja in socialne povezanosti, raz-
voja demokracije, kulture in uprave ter
oblikovanja uporabniku prijazne informacijske
družbe, ki bo konkurenčna na evropskem in
svetovnem trgu. Enakovredno bodo podprte
nove tehnološke rešitve v komunikacijskih in
informacijskih tehnologijah.

Področje:
9.1. Mediji v informacijski družbi
Raziskovalne teme
9.1.1. Konvergenca medijev
Cilji:
– koncept standardov in tehnologij za in-

tegracijo in povezljivost medijev,
– možnosti nastajanja, oblikovanja, po-

sredovanje in trženje novih multi-medijskih
vsebin,

– on-line mediji in spremenjena vloga kla-
sičnih medijev.

Področje:

9.2. Informacijska družba in reforma up-
rave

9.2.1. Informacijski sistem za lokalno sa-
moupravo

Cilj:
– informacijski sistem za potrebe delova-

nja občin in pokrajine.
Področje:
9.3. Trg delovne sile in socialna kohezija
9.3.1. Vzpostavitev sistema za spremlja-

nje izobraževalnih potreb
Cilj:
– pridobitev osnov za načrtovanje potreb

po znanju, veščinah in kadrih, ki bodo podla-
ga za razvoj novih poklicnih standardov in
programov poklicnega usposabljanja in izo-
braževanja.

9.3.2. Analiza vplivov aktivnosti starih v
okviru pogodbenega dela ali sive ekonomije
zaradi prezgodnjega upokojevanja na mož-
nost zaposlovanja mladih

Cilj:
– ekonometričen izračun podaljševanja ali

skrajševanja delovne dobe aktivne delovne
sile na zaposlovanje mladih.

9.3.3. Obseg ter vrste dela in zaposlova-
nja na črno in njun vpliv na konkurenčnost
slovenskega gospodarstva

Cilj:
– izdelava strokovne podlage za nadaljnje

ukrepanje na področju preprečevanja dela in
zaposlovanja na črno.

Področje:
9.4. Informacijska podpora vsebinam na

področju kulture
9.4.1. Informatizacija v kulturi
Cilji:
– povezovanje informacijskih sistemov na

področju knjige – raziskava možnih rešitev
povezovanja vzajemnega kataloga knjižnic z
informacijskimi bazami založb in knjigarn,

– model zbiranja in ohranjanja kulturne
dediščine na elektronskih medijih.

Področje:
9.5. Monitoring razvoja
9.5.1. Spremljanje učinkov regulacije v

telekomunikacijah
Cilji:
– vzpostavitev meril spremljanja učinkov

regulacije na področju telekomunikacij,
– nabor možnih ukrepov ekonomske po-

litike.
9.5.2. Prispevek informacijsko-komunikacij-

skih dejavnosti (ICT sektor) h gospodarski rasti
Cilji:
– vzpostavitev metodologije merjenja pri-

spevka informacijsko-komunikacijskih dejav-
nosti h gospodarski rasti in možne implikaci-
je za ekonomsko politiko.

IV. Pogoji , ki jih morajo izpolnjevati prija-
vitelji na javni razpis

a) Na razpis se lahko prijavi pravna ali
fizična osebe, ki je vpisana v evidenco Mini-
strstva za šolstvo, znanost in šport za oprav-
ljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki
Sloveniji ter izpolnjuje pogoje, predpisane z
zakonom o raziskovalni dejavnosti in predpisi
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport.

Odgovorni nosilec mora biti zaposlen v or-
ganizaciji, ki je prijavitelj projekta izpolnjevati
pogoje za odgovornega nosilca raziskovalne-
ga projekta predpisane z 29. in/ali 30. čle-
nom Zakona o raziskovalni dejavnosti.

b) Prijava na razpis mora vsebovati prijav-
ni obrazec in vse v prijavnem obrazcu nave-
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dene samostojne priloge, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije.

Prijava mora biti usklajena s temeljnimi prin-
cipi in cilji Ciljnega raziskovalnega programa
“Konkurenčnost Slovenije “2001-2006“,
določenih v Izhodiščih Ciljnega raziskovalne-
ga programa “Konkurenčnost Slovenije
“2001-2006“.

Izhodišča Ciljnega raziskovalnega progra-
ma “Konkurenčnost Slovenije “2001-2006“
so sestavni del razpisne dokumentacije

c) V postopku za izbor projektov bodo
obravnavane prijave, ki vsebujejo vse z razpi-
som in obrazci zahtevane podatke in dokazila,
ki prispejo na Ministrstvo za šolstvo, znanost
in šport v roku, določenem s tem razpisom.

Nepravočasno in nepravilno označenih
prijav komisija za odpiranje ne bo obravnava-
la in bodo vrnjene prijavitelju.

V. Osnovna merila za izbor projektov
Merila za izbor projektov so:
– kakovost prijave z vidika splošne kako-

vosti predloga projekta in projektne skupine:
(interdisciplinarnost vsebin raziskovalnega na-
črta, medinstitucionalno sestavljena projek-
tna skupina, utemeljenost predloga projekta
in prikaz uporabnih pričakovanih rezultatov,
raziskovalne reference projektne skupine, ter
reference skupine glede na njeno učinkovi-
tost pri prenosu in uveljavljanju znanja za go-
spodarski in družbeni razvoj države),

– primernost prijave glede na razpisane
teme v okviru posameznih programov: (skla-
dnost prijave s cilji programa ob upoštevanju
dispozicije za posamezno težišče CRP in
upoštevanju spremenjenega pomena razvoj-
nih dejavnikov v domačem in mednarodnem
okolju),

– izvedljivost projekta (časovna opredeli-
tev projekta, stroški projekta, usposobljenost
in opremljenost projektne skupine).

Vrednotenje meril je sestavni del projek-
tne dokumentacije.

Prijave bodo ocenjevane s pomočjo ek-
spertskega sistema v skladu z določili Pravil-
nika.

VI. Okvirna višina sredstev
Okvirna letna višina sredstev, ki jih za iz-

vajanje izbranih projektov namenja Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport in ostali financer-
ji, je po posameznih težiščih naslednja:

Težišče 1: 66,000.000 SIT
Finacerji:
– Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport:

50%,
– Ministrstvo za gospodarstvo: 30%,
– Ministrstvo za finance: 12%,
– Ministrstvo za delo, družino in socialne

zadeve: 3 %,
– Ministrstvo za okolje in prostor: 3%,
– Urad za makroekonomske analize in raz-

voj: 2%.
Težišče 2: 35,000.000 SIT
– Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport:

51%,
– Ministrstvo za notranje zadeve: 20%,
– Državni zbor Republike Slovenije: 6%,
– Urad vlade za informiranje: 3%,
– Ministrstvo za pravosodje: 17%,
– Državni svet Republike Slovenije: 3%.
Težišče 3: 99,800.000 SIT,
– Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport:

80%,
– Ministrstvo za delo, družino in socialne

zadeve: 10%,

– Ministrstvo za okolje in prostor: 4%,
– Urad za makroekonomske analize in raz-

voj: 1%,
– Ministrstvo za zdravstvo: 5%.
Težišče 4: 46,000.000 SIT
– Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport:

43%,
– Ministrstvo za okolje in prostor: 28,5 %,
– Ministrstvo za promet: 28,5
Težišče 5: 187,000.000 SIT
– Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport:

50%,
– Ministrstvo za okolje in prostor: 40 %,
– Ministrstvo za kulturo: 0,5 %,
– Ministrstvo za obrambo: 6%,
– Ministrstvo za finance: 1%,
– Agencija za regionalni razvoj: 2%,
– Urad za makroekonomske analize in raz-

voj: 0,5%,
Težišče 6: 150,000.000 SIT
– Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport:

47%,
– Ministrstvo za kmetijstvo, godarstvo in

prehrano: 50%,
– Ministrstvo za zdravstvo: 3%.
Težišče 7: 45,700.000 SIT
– Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport:

50%,
– Ministrstvo za notranje zadeve: 7%,
– Ministrstvo za zunanje zadeve: 3%,
– Služba Vlade za evropske zadeve: 1%,
– Ministrstvo za obrambo: 39%.
Težišče 8: 19,000.000 SIT
– Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport:

58%,
– Ministrstvo za notranje zadeve:5%,
– Ministrstvo za kulturo: 37%.
Težišče 9: 37,500.000 SIT
– Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport:

48%,
– Ministrstvo za notranje zadeve: 3%,
– Ministrstvo za delo, družino in socialne

zadeve: 8%,
– Ministrstvo za kulturo: 4%,
– Urad vlade za informiranje: 3%,
– Ministrstvo za informacijsko družbo:

35%.
VII. Časovni okvir in roki za izvedbo pro-

grama
Projekti se razpisujejo za obdobje od

1. 10. 2002 do 31. 8. 2006. Trajanje posa-
meznih projektov bo določeno na podlagi
evalvacije prijav.

VIII. Rok za predložitev prijav in način pre-
dložitve ter opremljenost prijav

Ne glede na način prenosa morajo prijave
prispeti v vložišče Ministrstva za šolstvo, zna-
nost in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana,
najkasneje do 2. 9. 2002 do 14. ure.

Prijava mora biti poslana v zaprti ovojnici,
na kateri mora biti:

– vidna označba “Ne odpiraj – Prijava na
razpis za izbiro raziskovalno-razvojnih projek-
tov “KS 2001-2006“,

– naslov Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport,

– naslov prijavitelja.
IX. Datum odpiranja prijav:
Odpiranje prijav bo 3. 9. 2002 ob 9. uri v

sejni sobi Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport (III. nadstropje, Trg OF 13, Ljubljana).

X. Rok , v katerem bodo prijavitelji obve-
ščeni o izidu javnega razpisa

Prijavitelji projektov bodo obveščeni o iz-
biri v roku 45 dni od zaključka razpisa.

XI. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani dvignejo razpisno dokumentacijo

Razpisno dokumentacijo:
– prijavni obrazci z navodili za njihovo iz-

polnjevanje,
in priloge:
– izhodišča Ciljnega raziskovalnega

programa “Konkurenčnost Slovenije
“2001-2006“ (priloga 1),

– podrobnejša predstavitev ciljev po po-
sameznih temah (priloga 2),

– vzorec pogodbe (priloga 3),
– vrednotenje meril (evalvacijski list pro-

jektnih prijav) (priloga 4)
dvignejo zainteresirani prijavitelji od dne-

va te objave do izteka prijavnega roka pri
vratarju Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport, Trg OF 13, Ljubljana.

Razpis in razpisna dokumentacija bo od
dneva objave razpisa na voljo tudi na spletni
strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport:
http://www.mszs.si/.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpi-
som dobijo prijavitelji na Ministrstvu za šol-
stvo, znanost in šport, Trg OF 13, 1000 Ljub-
ljana oziroma na telefonu 478-46-24 (Aljana
Pogačnik).
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Ministrstvo za delo družino
in socialne zadeve

Ministrstvo za gospodarstvo
Ministrstvo za finance
Ministrstvo za kulturo,

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Ministrstvo za notranje zadeve
Ministrstvo za obrambo

Ministrstvo za okolje in prostor
Ministrstvo za pravosodje

Ministrstvo za promet
Ministrstvo za zdravje

Ministrstvo za zunanje zadeve
Ministrstvo za informacijsko družbo

Služba vlade za evropske zadeve
Državni zbor Republike Slovenije
Državni svet Republike Slovenije

Agencija za regionalni razvoj
Urad Vlade RS za informiranje

Urad za makroekonomske analize
in razvoj

Ob-73566
Na podlagi določb 27. člena Zakona o razi-

skovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I), Pra-
vilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 66/01), Pra-
vilnika o financiranju in sofinanciranju mednaro-
dnega znanstvenega sodelovanja Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 62/96, 11/98, 48/99
in 46/01) in Sporazuma med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Združenega kraljestva Velike
Britanije in Severne Irske o sodelovanju v izo-
braževanju, kulturi in znanosti (Ur. l. RS, št.
33/94), Ministrstvo Republike Slovenije za šol-
stvo, znanost in šport, Trg osvobodilne fronte
13, 1000 Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje projektov v okviru

programa “Partnerships in Science” v
obdobju od 1. 1. 2003 do 31. 12.

2003
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Mi-

nistrstvo RS za šolstvo, znanost in šport, Trg
OF 13,1000 Ljubljana.
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2. Predmet razpisa je sofinanciranje na-
slednjih oblik sodelovanja:

I. Izmenjava raziskovalcev v okviru sku-
pnih znanstveno raziskovalnih projektov,

II. Projekti, namenjeni razvijanju diskusije
med znanstveniki in širšo javnostjo,

III. Projekti, namenjeni širjenju poučeva-
nja znanosti v izobraževalnem sistemu.

I. Izmenjava raziskovalcev v okviru sku-
pnih znanstveno raziskovalnih projektov

a) Projekte bosta sofinancirala Ministrstvo
Republike Slovenije za šolstvo, znanost in
šport in The British Council po naslednjem
principu:

The British Council bo britanskemu par-
tnerju oziroma njegovi instituciji kril mednaro-
dne potne stroške v višini 300 GBP (polet iz
Londona) oziroma GBP 350 (od drugod iz
Združenega kraljestva) za potovanje v Slove-
nijo, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
RS bo zagotovilo sredstva za kritje stroškov
bivanja ob obisku (prenočišče in dnevnice).

The British Council bo slovenskemu par-
tnerju ali njegovi instituciji zagotovil sredstva
v višini GBP 300 za kritje stroškov namesti-
tve in dnevnic/bivanja ob njegovem obisku v
Veliki Britaniji, Ministrstvo za šolstvo, znanost
in šport RS pa bo krilo mednarodne potne
stroške za slovenske raziskovalce v Združe-
no kraljestvo.

b) Letno se za vsak projekt predvideva
sofinanciranje enega 7-dnevnega obiska v
vsako smer.

c) Področja, na katera naj se nanašajo
predlogi projektov, so:

– okoljske tehnologije (upravljanje in za-
ščita okolja, skrb za vodno bogastvo, razi-
skave na področju genetike, organsko kme-
tovanje) v sodelovanju z nevladnimi organiza-
cijami,

– prenos tehnologije vključno s proizvo-
dnimi tehnologijami, biotehnologija, gozdar-
stvo in kmetijstvo (prednost bodo imeli pro-
jekti, kjer partner v projektu prihaja iz zase-
bnega sektorja),

– informacijska tehnologija vključno z uva-
janjem elektronskega poslovanja (e-commer-
ce in e-government).

d) Prednost bodo imeli projekti, ki vklju-
čujejo mlajše raziskovalce na začetku kariere
oziroma mednarodnega sodelovanja, projek-
ti z možnostjo nadaljnjega EU sofinanciranja
v okviru znanstvenih programov EU, in pro-
jekti, kjer se na novo vzpostavljajo povezave
med slovenskimi in britanskimi institucijami.
Projekti niso namenjeni za doktorski študij.

e) Predlogi projektov morajo vključevati tu-
di predloge za javno predstavitev in diskusijo
projekta (razen v primeru komercialno občut-
ljivih informacij), kakor tudi predstavitev ciljev
ter dosežkov projekta v sredstvih javnega ob-
veščanja, npr. v prilogah dnevnega tiska na-
menjenih znanosti, v strokovnih glasilih posa-
meznih znanstveno-raziskovalnih institucij.

II. Projekti, namenjeni razvijanju diskusije
med znanstveniki in širšo javnostjo

a) Cilj projektov je pospešiti odprtost in
transparentnost dialoga med znanstveniki in
širšo javnostjo v Sloveniji na osnovi britan-
skih izkušenj pri podobnih programih.

b) Predlogi lahko vključujejo medije (tele-
vizija, časopisi, revije, elektronski mediji) ter
organizacijo delavnic in seminarjev.

c) Predlogi se lahko nanašajo na vsa po-
dročja znanosti.

d) Prijavitelji so lahko posamezniki, orga-
nizacije v zasebnem in javnem sektorju in
nevladne organizacije.

e) V predlaganem programu ni nujno vklju-
čevanje izmenjav obiskov raziskovalcev.

f) Predloge morajo prijavitelji predhodno
predstaviti na The British Council-u in na Mini-
strstvu Republike Slovenije za šolstvo, zna-
nost in šport (predstavitev predloga projekta
ne bo vplivala na končni izbor projekta).

III. Projekti namenjeni širjenju poučevanja
znanosti v izobraževalnem sistemu

a) Cilj projektov je izboljšanje poučevanja
in učenja znanosti znotraj izobraževalnega si-
stema na vseh ravneh šolanja – vključno z
izobraževalnimi programi za odrasle.

b) Prijavitelji so lahko učitelji, organizacije
in institucije v zasebnem in javnem sektorju.
Prednost bodo imeli projekti:

– ki vključujejo zunanje preverjanje pou-
čevanja ali razvijajo neodvisno izmenjavo štu-
dentov (vključno s pripravami za programe
študentskih izmenjav EU).

– ustanavljanje skupnih programov za di-
plomski študij,

– in podobno.
c) V predlaganem programu ni nujno vklju-

čevanje izmenjav obiskov.
d) Predloge morajo prijavitelji predhodno

predstaviti na The British Council-u in na Mi-
nistrstvu Republike Slovenije za šolstvo, zna-
nost in šport (predstavitev predloga projekta
ne bo vplivala na končni izbor projekta).

3. Pogoji in merila za opravljanje predme-
ta razpisa:

– Projekte je potrebno prijaviti na prijav-
nih obrazcih The British Council-a v angle-
škem jeziku. Podpis slovenskega partnerja
mora biti opremljen z žigom institucije.

– Predlogi projektov pod I. “Izmenjava
raziskovalcev v okviru skupnih znanstve-
no-raziskovalnih projektov“ se morajo nave-
zovati na s strani Ministrstva za šolstvo, zna-
nost in šport Republike Slovenije financira-
ne programe dela JRO, ali s strani Mini-
strstva RS za šolstvo, znanost in šport
financirane oziroma sofinancirane projekte
temeljnega in aplikativnega raziskovanja in s
strani Ministrstva RS za šolstvo, znanost in
šport sofinancirane ali odobrene mednaro-
dne projekte (zlasti npr. sodelovanje v 5.
oziroma 6. okvirnem programu EU na po-
dročju raziskav in tehnološkega razvoja); ozi-
roma se morajo navezovati na s strani Mini-
strstva RS za gospodarstvo sofinancirane
razvojno tehnološke projekte – obvezno na-
vesti šifro programa ali projekta.

– Izjemoma bodo sofinancirani projekti,
ki vključujejo inovativne nove predloge na po-
dročju prenosa tehnologij ter varovanja oko-
lja in so pripravljeni v sodelovanju z nevladni-
mi organizacijami.

– Na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo razisko-
valno dejavnost in izpolnjujejo pogoje, dolo-
čene z Zakonom o raziskovalni dejavnosti (Ur.
l. RS, št. 8/91-I).

4. Vloga za sofinanciranje mora vsebovati
naslednje elemente (obrazec The British Co-
uncil v angleškem jeziku):

– osnovne podatke o projektu (naslov, po-
dročje),

– podatke o slovenskem in britanskem
partnerju/partnerjih s strokovnim življenjepi-
som (c.v.),

– tehnične podatke o projektu (cilj, tra-
janje),

– koristi za slovensko in britansko stran,
– podatke o predhodnih kontaktih in sofi-

nanciranju s strani The British Council-a
– drugi možni viri sofinanciranja,
– pregled predlaganih obiskov za predvi-

deni čas trajanja projekta od 1. januarja 2003
do 31. decembra 2003,

– predlog za javno predstavitev projekta.
5. Čas izvajanja predmeta razpisa je 1

leto, in sicer od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2003.
6. Orientacijska vrednost za izvedbo pred-

meta razpisa je 10.000.000 SIT.
7. Predvideni rok začetka izvajanja pred-

meta razpisa je 1. januar 2003.
8. Pisne vloge z dokumentacijo in oznako

predlog projekta “Partnerships in Science˝ -
ne odpiraj - vloga za sofinanciranje v okviru
programa PSP morajo vlagatelji dostaviti v
zaprtih ovojnicah na naslov: Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport Republike Sloveni-
je, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.

Vloge morajo na zgornji naslov, ne glede
na način prenosa, prispeti do vključno petka,
dne 25. oktobra 2002 do 12 ure. Vlagatelji
morajo kopijo predloga projekta obvezno po-
sredovati tudi na naslov: The British Council,
Cankarjevo nabrežje 27, 1000 Ljubljana, z
oznako Partnerships in Science Proposal.

9. Za odpiranje vlog, ki bo v prostorih Mini-
strstva RS za šolstvo, znanost in šport, Trg OF
13, 1000 Ljubljana, v torek, dne 29. oktobra
2002, bo poskrbela strokovna komisija.

10. Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih vlog komisija ne bo obravnavala
in bodo vrnjene vlagateljem.

11. Vloge bodo obravnavali predstavniki
Ministrstva RS za šolstvo, znanost in šport in
The British Council.

12. O izbiri bodo vlagatelji obveščeni
predvidoma do 20. decembra 2002.

13. Prijavne obrazce lahko vlagatelji dvig-
nejo vsak dan na Ministrstvu RS za šolstvo,
znanost in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
Po objavi javnega razpisa v Uradnem listu
RS, bodo razpis in prijavni obrazci ter ustrez-
ne informacije na voljo tudi na spletnih stra-
neh MŠZŠ (http://www.mszs.si) in The Bri-
tish Council (http://www.britishcouncil.si/)

Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Ob-73346
Občina Krško, CKŽ 14, Krško objavlja na

podlagi določil Odloka o proračunu Občine
Krško za leto 2002 (Ur. l. RS, št. 13/02) in
Pravilnika o postopkih za izvrševanje prora-
čuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
66/01 in 53/02)

javni razpis
za sofinanciranje programov društev in

institucij na področju malega
gospodarstva v Občini Krško za leto

2002
Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje

programov malega gospodarstva, ki jih izva-
jajo društva in institucije v Občini Krško.

Razpis je namenjen pravnim in fizičnim
osebam s področja malega gospodarstva, ki:

a) pripravljajo strokovne posvete za zuna-
nje udeležence,
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b) pripravljajo razstave obrtnih dejavnosti
iz področja Občine Krško po predelih Po-
savja,

c) organizirajo posvete z managerji in
d) povezujejo strokovne skupine proizvo-

dno usmerjenih poklicev.
Sredstva bodo odobrena za potrjene iz-

vedene programe do višine 50% realno po-
trebnih sredstev za izvedbo, vendar ne več
kot 200.000 SIT na enega vlagatelja. Razpis
bo odprt do izrabe sredstev.

II. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu

Na razpis se lahko prijavijo:
– samostojni podjetniki ter mala in sred-

nje velika podjetja, ki so registrirana v skladu
z Zakonom o gospodarskih družbah,

– društva, ki so registrirana v skladu z Za-
konom o društvih,

– zavodi, ki so oblikovani v skladu z Zako-
nom o zavodih,

– javni gospodarski zavodi in javna podje-
tja, ustanovljena na podlagi Zakona o gospo-
darskih javnih službah.

III. Višina razpoložljivih sredstev
Višina sredstev, ki so na razpolago za so-

financiranje programov malega gospodarstva,
ki jih za področje gospodarstva izvajajo druš-
tva in institucije je 1,000.000 SIT na prora-
čunski postavki 5230 Sofinanciranje progra-
mov za pospeševanje razvoja malega gospo-
darstva. Sredstva se delijo na podlagi meril,
ki so sestavni del tega razpisa. Razpis bo
odprt do izrabe sredstev.

IV. Merila za dodeljevanje v razpisu zago-
tovljenih sredstev

Sredstva se dodelijo na osnovi dokazil o
že izvedenih in potrjenih programih ter stori-
tvah iz I. točke tega razpisa, v višini do 50%
realno potrebnih sredstev za izvedbo progra-
ma, vendar ne več kot 200.000 SIT na ene-
ga upravičenca. Stroški, ki so predmet sofi-
nanciranja, morajo biti direktno povezani z
omenjenimi aktivnostmi.

Prednosti pri obravnavanju vlog bodo
imeli:

– projekti z več kot 20 koristniki,
– programi, ki so usmerjeni k pospeševa-

nju proizvodnje,
– programi, ki omogočajo uporabna do-

polnilna znanja,
– programi, ki povečujejo ekonomsko in

poslovno učinkovitost.
Glede na omejenost sredstev razpisa ima-

jo prednost vloge, ki bodo predložene v pr-
vem razpisnem roku.

V. Vsebina zahtevka
Zahtevek je sestavljen iz pisne vloge in

dokumentacije k vlogi.
Pisna vloga vsebuje:
1. Podatke o vlagatelju: naziv, točen na-

slov oziroma sedež, telefon, davčna številka,
matična številka, številka računa z navedbo
banke oziroma agencije za plačilni promet,
ime odgovorne osebe.

K zahtevku mora biti predložena nasled-
nja dokumentacija:

2. izpisek iz sodnega registra podjetij ali
potrdilo o vpisu v register samostojnih po-
djetnikov, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
lahko fotokopijo,

3. potrdilo o registraciji društva ali zavo-
da, lahko fotokopijo,

4. izdelan program, s katerim se prosilec
prijavlja na razpis,

5. navedbo koristnikov, za katere je bila
storitev izvedena,

6. razdelan stroškovnik z dokazili o že iz-
vedenih storitvah,

7. dokazila o izvajanju programov, ki so
predmet javnega razpisa pod točko I.:

– I. a) licenca ali certifikat za izvedbo stro-
kovnih posvetov in dokazila o izvedbi stro-
kovnega posveta za zunanje udeležence,

– I. b) dokazila o izvedbi razstav obrtnih
dejavnosti iz področja Občine Krško po pre-
delih Posavja, račun v primeru najetja raz-
stavnega prostora,

– I. c) dokazila o organiziranju posvetov z
managerji s podpisi sodelujočih,

– I. d) dokazila o povezovanju v strokovni
skupini s podpisi udeležencev pri delovni sku-
pini,

8. izjavo vlagatelja, da ni pod prisilno po-
ravnavo, v stečaju ali v likvidaciji ali da je
prenehal poslovati na podlagi sodne ali dru-
ge prisilne odločbe,

9. izjavo vlagatelja, da so vsi podatki v
vlogi resnični in da so kopije dokumentov
enake originalom in da se strinja z določili
vzorca pogodbe,

10. s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
Za posamezno razpisno obdobje morajo

biti predložena dokazila o izvedenih progra-
mih za naslednja obdobja:

– za prvo razpisno obdobje morajo vlaga-
telji predložiti dokazila za obdobje od 1. 1.
2002 do 1. 8. 2002,

– za drugo razpisno obdobje se bodo
upoštevali izvedeni programi in dokazila za
obdobje od 2. 8. 2002 do 8. 9. 2002.

VI. Obravnava vlog
1. Vloge bo obravnavala tričlanska komi-

sija, ki jo imenuje župan.
2. Vse pravočasno prispele vloge bodo

ocenjevane na podlagi meril, ki so sestavni
del razpisa.

3. Na podlagi predloga komisije župan s
sklepom odloči o višini dodeljenih sredstev.

4. Upravičencu bodo sredstva dodeljena
v roku 30 dni po podpisu pogodbe obeh
pogodbenih strank.

5. Prepozno prejete vloge se zavržejo, ne-
utemeljene pa zavrnejo.

6. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija
v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno
pozvala, da jih dopolnijo v roku petih dni od
prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo
predlagatelj v navedenem roku ne bo dopol-
nili, se zavrže.

VII. Roki za vložitve
Vloge s predpisano dokumentacijo po tem

razpisu se zbirajo do petka 9. 8. 2002 (prvo
razpisno obdobje) in do ponedeljka 9. 9.
2002 (drugo razpisno obdobje) oziroma do
izrabe sredstev po tem razpisu. Zahtevke poš-
ljite na naslov: Občina Krško, Oddelek za go-
spodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško.

Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljate-
lja in označene z oznako: “Ne odpiraj - javni
razpis za društva in institucije”.

Odpiranje vlog za posamezno razpisno
obdobje bo strokovna komisija opravila v to-
rek 13. 8. 2002 in v sredo 11. 9. 2002 na
Občini Krško. Odpiranje vlog ne bo javno.

VIII. Rok v katerem bodo potencialni pre-
jemniki obveščeni o izidu razpisa

Na podlagi predloga komisije odloča o
dodelitvi sredstev župan Občine Krško v ro-

ku 20 dni po izteku razpisnega roka za po-
samezno razpisno obdobje s sklepom. Isto-
časno bodo upravičenci pozvani tudi k
podpisu pogodb. Če upravičenci v roku
osmih dni od sprejema sklepa ne vrnejo
podpisane pogodbe se šteje, da so odsto-
pili od zahtevka za pridobitev nepovratnih
sredstev.

Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko
vlagatelj vloži pritožbo v roku 8 dni od dneva
vročitve sklepa vlagatelju na župana Občine
Krško. Prepozno vložene pritožbe se zavrže-
jo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti
na Občino Krško. O pritožbi odloči župan,
njegova odločitev je dokončna.

IX. Informacije
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom

lahko dobite na Občini Krško, CKŽ 14, Odde-
lek za gospodarske dejavnosti vsak uradni de-
lovni dan od 8. do 10. ure, na tel. 49-81-292,
kontaktna oseba je Irena Mesinger.

Občina Krško

Št. 46502-0051/02-43/06 Ob-73281
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,

4000 Kranj na podlagi 18. in 45. člena sta-
tuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št.
43/95 in 33/96) ter sklepov 33. in 34 seje
Sveta Mestne občine Kranj z dne 22. 5.
2002 in 26. 6. 2002 objavlja

javni razpis
za prodajo nepremičnin

I. Predmet prodaje so:
1. Nepremičnina – zemljišče parcelna

številka 316/19, k.o. Kokrica, vpisano pri
vl. št. 45, v izmeri 133 m2 za izklicno ceno
7.008,40 SIT/m2.

Nepremičnina bo s prodajno pogodbo
obremenjena s služnostno pravico Mestne
občine Kranj za zagotovitev izgradnje in do-
stopnosti do podzemne komunalne in-
frastrukture.

2. Nepremičnina – dvosobno stanovanje
št. 4, v pritličju stanovanjske stavbe, stoječe
na zemljišču parcelna številka 917/2, k.o.
Kranj, na Valjavčevi ulici 13, v Kranju, v sku-
pni izmeri 52,60 m2, za izklicno ceno
9,260.900 SIT.

Nepremičnina je obremenjena z najem-
nim razmerjem. Kolikor izbrani ponudnik ni
najemnik, prevzema pravice in obveznosti iz
najemnega razmerja.

II. Nepremičnini opredeljeni v I. točki jav-
nega razpisa bosta naprodaj na javni dražbi,
ki bo v četrtek, 25. 7. 2002, ob 12. uri v
sejni dvorani št. 14 na naslovu Mestna obči-
na Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.

III. Pogoji javne dražbe
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne

osebe, ki imajo sedež na območju Republike
Slovenije in fizične osebe, ki so državljani
Republike Slovenije, in tej predložijo dokazi-
lo o plačilu varščine.

Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb mo-
rajo na javni dražbi predložiti notarsko overje-
no pisno pooblastilo, fizična oseba pa se iz-
kaže z osebnim dokumentom.

Pred javno dražbo mora vsak dražitelj pla-
čati varščino v višini 10 odstotkov izklicne
cene nepremičnine, ki jo bo dražil. Varščino
je potrebno nakazati na transakcijski račun,
št. 01000-0100006404 pri Banki Sloveni-
ji, z navedbo “Plačilo varščine za javno dra-
žbo“ z oznako točke, pod katero se nahaja
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nepremičnina, za katero se plačuje varšči-
na. Pred začetkom javne dražbe se mora
dražitelj izkazati s potrjenim potrdilom o pla-
čilu varščine.

Plačana varščina se bo kupcu vračunala v
kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi ne
bodo uspeli, pa bo brezobrestno vrnjena v
desetih dneh po končani dražbi.

IV. Pogodba o prodaji nepremičnine mo-
ra biti sklenjena najpozneje v roku 30 dni po
zaključku dražbe. V primeru, da se kupec, ki
je na dražbi uspel v 8 dneh od poziva Mestne
občine Kranj k podpisu pogodbe ne odzove,
se šteje, da je od pogodbe odstopil, zaradi
česar mu zapade varščina v korist Mestne
občine Kranj.

V. Kupnino za nepremičnino bo izbrani
ponudnik poravnal na transakcijski račun, št.
01000-0100006404 pri Banki Sloveniji v ro-
ku določenim s pogodbo, oziroma najpozne-
je v roku 8 dni po sklenjenem notarskem
zapisu, oziroma v roku 8 dni po overitvi po-
godbe pri notarju.

VI. Davek na promet z nepremičninami,
stroške cenitve nepremičnine, ter druge mo-
rebitne stroške na podlagi pogodbe in stro-
ške notarja plača kupec.

VII. Pravila dražbe:
1. dražbo lahko vodi predsednik komisije

ob navzočnosti članov komisije,
2. draži lahko tisti, ki je plačal varščino za

nepremičnino, ki jo draži in slednje dokaže s
pisnim potrdilom,

3. pooblaščenec dražitelja mora predlo-
žiti veljavno pooblastilo,

4. dražitelji za nepremičnine, za katere je
izklicna cena določena za m2 lahko dvigajo
ceno za večkratnik zneska 1.000 SIT,

5. dražitelji za nepremičnine za katere je
izklicna cena pod 1,000.000 SIT lahko dvi-
gajo ceno za večkratnik zneska 10.000 SIT,

6. dražitelji za nepremičnine za katere je
izklicna cena od 1,000.000 SIT do
10,000.000 SIT lahko dvigajo za večkratnik
zneska 50.000 SIT,

7. dražitelji za nepremičnine za katere je
izklicna cena nad 10,000.000 SIT lahko dvi-
gajo za večkratnik zneska 100.000 SIT,

8. dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba,

9. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi naj-
višjo ceno,

10. dražba je končana, ko voditelj dra-
žbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo
ponudbo,

11. ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati dokler ni zaključen zapi-
snik o poteku dražbe,

12. morebitne ugovore reši takoj voditelj
dražbe.

VIII. Izročitev nepremičnine in prenos la-
stništva se opravi po celotnem plačilu kupni-
ne in stroškov.

IX. Ogled nepremičnin je možen po pred-
hodnem dogovoru:

1. pod točko I./1. – na tel.
04/23-73-158,

2. pod točko I./2. – na tel.
04/23-73-144.

X. Natančnejše podatke o nepremičninah,
ter ostale informacije so na voljo na naslovu:
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj,
Oddelek za gospodarske in premoženjske
zadeve.

Mestna občina Kranj

Ob-73442
Občina Gornja Radgona na podlagi 47. čle-

na zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS,
št. 44/97), 5. člena Pravilnika o prodaji, oddaji
v zakup (najem), oddaji za gradnjo in menjavi
stavbnih zemljišč v lasti Občine Gornja Radgo-
na (Uradni list RS, št. 67/01) objavlja

javni razpis
z zbiranjem ponudb za prodajo občinske-

ga stvarnega premoženja v skladu s Progra-
mom prodaje občinskega stvarnega premo-
ženja za leto 2002/2003, ki ga je sprejel
Občinski svet na 21. redni seji dne 29. 11.
2001, na območju Žepovec, Črncev, Apač,
Spodnje Ščavnice, Lutverc, Hercegovščaka,
Gornje Radgone, Polic in Negove.

I. Predmet prodaje je:
1. Opuščeni živinski hlev v Žepovcih v

izmeri 130 m2 s pripadajočim stavbnim zem-
ljiščem v skupni površini 906 m2, parc. št.
452/5 k.o. Žepovci, za izhodiščno ceno
1,138.329,50 SIT.

2. Gospodarski objekt pri starem mlinu v
Črncih 54 v izmeri 1158 m2 s pripadajočim
zemljiščem v skupni površini v izmeri 456 m2,
parc. št. 131/5 k.o. Črnci, za izhodiščno
ceno 2,460.629,70 SIT.

3. Stanovanjski objekt Apače 122 (stara
šola) v izmeri 1092 m2 s pripadajočim stav-
bnim zemljiščem v skupni površini 814 m2,
parc. št. 53/3, 53/2 in 846/17 k.o. Apače,
komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno
17,052.984,60 SIT.

4. Poslovna stavba za trgovino Mercator v
Apačah (prej Krajevni urad Apače) v izmeri
220 m2 s pripadajočim stavbnim zemljiščem
v skupni površini 140 m2, parc. št. 15/5 in
846/9 k.o. Apače, komunalno opremljeno,
za izhodiščno ceno 5.841.710,30 SIT.

5. Osnovna šola Spodnja Ščavnica v
izmeri 346 m2 s pripadajočim stavbnim zem-
ljiščem v skupni površini 4345 m2, parc. št.
850/1, 851, 842/4, 842/6, 842/23,
842/25 k.o. Spodnja Ščavnica, komunalno
opremljeno, za izhodiščno ceno
30.119.772,80 SIT.

6. Zemljišče v Lutvercih (pri Goričkem) v
izmeri 6160 m2, parc. št. 1/2, 207 in 209
k.o. Lutverci, komunalno opremljeno, za iz-
hodiščno ceno 3.040.059,20 SIT.

7. Stanovanjski objekt Apaška 11 v
Gornji Radgoni (Cecinijeva graščina) v izme-
ri 300 m2 s pripadajočim stavbnim zemlji-
ščem v skupni površini 2229 m2, parc. št.
458/2 in 458/1 k.o. Hercegovščak, ko-
munalno opremljeno, za izhodiščno ce-
no16,962.996,30 SIT.

8. Poslovna stavba, Cankarjeva 5 v Gornji
Radgoni (stari vrtec) v izmeri 339 m2 s pripa-
dajočim stavbnim zemljiščem v skupni povr-
šini 3606 m2, parc. št. 27/9 in 21 k.o. Poli-
ce, komunalno opremljeno, za izhodiščno ce-
no 22,209.623,10 SIT.

9. Zemljišče  na  Mariborski  cesti  v
Gornji Radgoni (pri Müllerju) v izmeri
806 m2, parc. št. 972/1 k.o. Gornja Rad-
gona, komunalno opremljeno, za izhodiščno
ceno 3,240.909,60 SIT.

10. Zemljišče v Negovi v izmeri 896 m2,
parc. št. 1211/7 k.o. Negova, komunalno
opremljeno, za izhodiščno ceno
1,558.773,40 SIT.

11. Zemljišče v Negovi v izmeri 1657 m2,
parc. št. 1213/1 k.o. Negova, komunalno

opremljeno, za izhodiščno ceno
2,097.090,10 SIT.

Izhodiščna cena predstavlja ceno stavb-
nega zemljišča in objektov, ne vključuje pa
komunalnega prispevka, stroškov izvedbe in
navezave komunalnih naprav in ostale in-
frastrukture, plačila priključitve na vodovodno
omrežje, kanalizacijo, električno in telefon-
sko omrežje ter izdelave lokacijsko-tehnične
dokumentacije.

II. Pogoji razpisa:
1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo

fizične in pravne osebe pod naslednjimi po-
goji:

– da v ponudbi navedejo nepremičnino in
ceno nad izhodiščno ceno,

– da predložijo potrdilo o državljanstvu
oziroma izpisek iz sodnega registra za prav-
ne osebe,

– da plačajo varščino v višini 10% od iz-
hodiščne cene na transakcijski račun pri Ban-
ki Slovenije, št.: 010000100012612,

– izbrani ponudnik mora v 15 dneh od
izbire skleniti pogodbo in plačati kupnino v
8 dneh po podpisu pogodbe v enkratnem
znesku.

2. Če se bo za posamezno nepremični-
no prijavilo več ponudnikov, ki bodo izpol-
njevali razpisne pogoje, bo imel prednost
tisti, ki za nepremičnino ponudi višjo ceno
od izhodiščne.

3. Ponudniki morajo poslati ali oddati pi-
sne ponudbe v zaprti ovojnici v 15-ih dneh
po objavi tega razpisa na naslov: Občina Gor-
nja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja
Radgona, z oznako: “javni razpis – ponudba
za odkup – ne odpiraj!“

4. Ponudbi je treba priložiti:
– potrdilo o državljanstvu za fizične osebe

oziroma izpisek iz sodnega registra za prav-
ne osebe,

– potrdilo o plačilu varščine.
Varščina bo izbranemu ponudniku vraču-

nana v kupnino, drugim pa bo brez obresti
vrnjena v 8 dneh po izbiri.

Če izbrani ponudnik ne sklene kupopro-
dajne pogodbe oziroma ne plača kupnine v
navedenem roku, se domneva, da je odstopil
od nakupa, plačana varščina se mu ne vrne
in zapade v korist Občine Gornja Radgona.

5. Davek na promet nepremičnin, stroške
overitve pogodbe in stroške izvedbe pogod-
be v zemljiški knjigi nosi kupec.

6. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
dan po poteku roka za oddajo ponudbe ob
12. uri v veliki sejni sobi občine Gornja Rad-
gona. Upoštevane bodo le pravilno oprem-
ljene ponudbe, ki bodo pravočasno prispele
na naslov Občine Gornja Radgona. Pred pri-
četkom odpiranja ponudb morajo navzoči
predstavniki ponudnikov predložiti pismena
pooblastila za zastopanje ponudnika.

7. Najugodnejši ponudnik bo izbran v ro-
ku 15 dni po preteku roka za oddajo po-
nudb.

8. Vse nepremičnine so naprodaj po na-
čelu “videno-kupljeno“. Ta objava ne zavezu-
je prodajalca, da z najboljšim ali katerikolim
ponudnikom sklene pogodbo o prodaji.

Podrobnejše informacije v zvezi z razpi-
som lahko dobijo ponudniki na tel. št.
02-561-16-71, kontaktna oseba Andrej Su-
bašič. Ogled je možen po predhodnem do-
govoru.

Občina Gornja Radgona
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Ob-73468

Javni razpis za spodbujanje investicij v
razvoj človeških virov v podjetjih na obmo-
čju občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče,
Trbovlje in Zagorje ob Savi se izvaja na
osnovi Proračuna Republike Slovenije za
leto 2002 in 2003 (Ur. l. RS, št. 103/01),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2002 in 2003 (Ur. l. RS,
št. 103/01, 111/01), Zakona o javnih fi-
nancah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 66/01, 103/01, 53/02),
Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Tr-
bovlje – Hrastnik in razvojnem prestrukturi-
ranju regije (Ur. l. RS, št. 61/00) ter Pro-
grama ukrepov za razvojno prestrukturira-
nje regije in Izvedbe Programa ukrepov za
razreševanje specifičnih problemov regije
zaradi postopnega zapiranja RTH in razvoj-
nega prestrukturiranja Zasavja – Letni iz-
vedbeni program 2002 in 2003 (sprejeto
na 78. seji Vlade RS dne 13. 6. 2002).

Naročnik: Ministrstvo za gospodarstvo,
področje regionalnega razvoja, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-33-11 faks
01/432-60-94.

Predmet javnega razpisa: predmet tega
razpisa je dodelitev sredstev za spodbu-
janje investicij v razvoj človeških virov
v gospodarskih družbah in samostojnih
podjetnikih in s tem povečanje njihove
prilagodljivosti in zaposlenih spremem-
bam v okolju.

Gospodarskim družbam in samostojnim
podjetnikom se lahko dodelijo sredstva v
obliki:

– sofinanciranja izdelave strategij raz-
voja človeških virov in implementacija pro-
jektov: razvoj kadrov, sistem motiviranja in
nagrajevanja (plačni sistem) ter kadrovsko
informacijski sistem, v okviru Programa Za-
poslitveno razvojni programi – nacionalni
in regionalni,

– sofinanciranja izobraževanja in uspo-
sabljanja zaposlenih v skladu s Programi
zaposlovanja in usposabljanja v okviru ka-
tegorije splošnega usposabljanja.

Okvirna višina razpisanih sredstev: za leto
2002, ki bo na razpolago za sofinanciranje
projektov, znaša 120,000.000 SIT, od tega
70,000.000 SIT za izdelavo strategij razvoja
človeških virov in implementacijo projektov:
razvoj kadrov, sistem motiviranja in nagraje-
vanja ter kadrovsko informacijski sistem (ma-
la in srednja podjetja bodo sofinancirana v
višini do 60% upravičenih stroškov, velika
podjetja pa v skupni višini do 50%). Za sofi-
nanciranje izobraževanja in usposabljanja za-
poslenih je namenjeno 50,000.000 SIT (ma-
la in srednja podjetja bodo sofinancirana v
višini do 80% upravičenih stroškov, velika
podjetja pa v skupni višini do 60% – splošno
usposabljanje ter do 35% za velika podjetja
in do 45% za mala in srednja podjetja –
specialistična usposabljanja). Sredstva bre-
menijo proračunsko postavko 6521 Razvoj-
no prestrukturiranje Zasavske regije, konto
4102 proračuna RS za leto 2002.

Okvirna višina nepovratnih sredstev za
leto 2003, ki bo na razpolago za sofinanci-

ranje projektov, pa znaša 140,000.000
SIT, od tega 85,000.000 SIT za izdelavo
strategij razvoja človeških virov in imple-
mentacijo projektov: razvoj kadrov, sistem
motiviranja in nagrajevanja ter kadrovsko
informacijski sistem, za sofinanciranje izo-
braževanja usposabljanja zaposlenih pa je
namenjeno 55,000.000 SIT Sredstva bre-
menijo proračunsko postavko 6521 Raz-
vojno prestrukturiranje Zasavske regije,
konto 4102, proračuna RS za leto 2003.

Sprejemljivost variantnih ponudb: na
razpis se lahko prijavijo gospodarske dru-
žbe in samostojni podjetniki, ki:

– so registrirani po Zakonu o gospo-
darskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93,
29/94, 45/94, 82/94, 20/98, 32/98,
37/98, 84/98, 6/99, 54/99, 36/00,
45/01),

– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,

– niso v stanju kapitalske neustreznosti
po drugem odstavku 10. člena Zakona o
finančnem poslovanju podjetij in

– niso za isti namen sofinancirana iz dru-
gih sredstev državnega ali lokalnega prora-
čuna.

Gospodarska družba oziroma samostoj-
ni podjetnik mora realizirati projekt na ob-
močju občin Hrastnik, Laško, Litija, Rade-
če, Trbovlje in Zagorje ob Savi.

Na razpis se lahko prijavijo tudi tuje go-
spodarske družbe, vendar pa je prejemnik
sredstev gospodarska družba, registrirana
v Sloveniji.

Sofinanciranje obsega stroške poveza-
ne z:

– izdelavo strategij razvoja človeških vi-
rov in implementacija* projektov: razvoj ka-
drov, sistem motiviranja in nagrajevanja ter
kadrovsko informacijski sistem,

– stroški izobraževanja in usposabljanja
zaposlenih.

*Za implementacijo projektov se bodo
upoštevale le tiste prijave, katerih prijavitelj
je že izdelal strategijo razvoja človeških vi-
rov v okviru javnega razpisa Ministrstva za
gospodarstvo v lanskem letu.

Datum predvidenega začetka in dokon-
čanja ali čas izvedbe: popolna vloga, v skla-
du s prejetimi navodili iz razpisne doku-
mentacije, mora biti dostavljena na naslov:
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa
pošiljke, od objave do vključno 5. 8. 2002
za vloge za leto 2002 oziroma 15. 10.
2002 do 12. ure za vloge za leto 2003 v
zaprti ovojnici z navedbo “Ne odpiraj – Raz-
pis – Investicije v razvoj človeških virov –
Izdelava strategije” ali “Ne odpiraj – Razpis
– Investicije v razvoj človeških virov– Im-
plementacija strategije” ali “Ne odpiraj –
Razpis – Investicije v razvoj človeških virov
– Izobraževanje in usposabljanje” in s pol-
nim naslovom pošiljatelja na zadnji strani.

Vloge morajo biti napisane v sloven-
skem jeziku, finančni zahtevek za nepo-
vratna sredstva pa mora biti prikazan v SIT.

Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisno dokumenta-
cijo (navodila in obrazce) v slovenskem je-

ziku lahko prijavitelji prevzamejo brez pla-
čila na Regionalnem centru za razvoj
d.o.o., Gabrsko 12, Trbovlje (tel.
03/563-42-20, faks 03/563-42-50,
e-mail: center.razvoj@siol.net) vsak delov-
ni dan med 9. in 12. uro. Kontaktni osebi:
mag. Tomaž Kukovica, na Agenciji RS za
regionalni razvoj in mag. Franci Čeč, na
Regionalnem centru za razvoj.

Razpisna dokumentacija je na voljo tudi
preko interneta na naslovu www.si-
gov.si/arr.

Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

Rok za oddajo vloge: rok za oddajo vlog
je ne glede na vrsto prenosa pošiljke, od
objave do vključno 5. 8. 2002 do 12. ure
za vloge za leto 2002 oziroma do vključno
15. 10. 2002 do 12. ure za vloge za leto
2003.

Datum odpiranja: odpiranje prispelih
vlog ni javno. Komisija bo vloge odpirala
dvakrat. Prvo odpiranje vlog bo 7. 8. 2002,
drugo odpiranje pa 17. 10. 2002. Stro-
kovna komisija bo vse pravilno označene
vloge odprla in ugotovila njihovo popolnost.

Izločene bodo vloge, ki ne bodo vroče-
ne pravočasno. Lahko pa so izločene tudi
vloge, ki ne bodo pravilno opremljene. Te
vloge bodo vrnjene ponudniku.

Strokovna komisija bo v roku 8 dni od
odpiranja vlog pisno pozvala tiste predla-
gatelje, katerih vloge niso bile popolne, da
jih dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih pre-
dlagatelji v določenem roku ne dopolnijo,
bodo zavržene. Vloga je popolna, če pre-
dlagatelj do predpisanega roka za oddajo
vlog v javnem razpisu predloži pravilno za-
pečatene dokumente po naslednjem vr-
stnem redu:

– Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji
– obrazec št. 1 (izpolnjena in podpisana),

– Prijavni obrazec – obrazec št. 2,
– sofinanciranje izdelave strategij raz-

voja človeških virov in implementacije pro-
jektov: razvoj kadrov, sistem motiviranja in
nagrajevanja ter kadrovsko informacijski si-
stem – obrazec št. 3/1 (vzorec pogodbe
mora biti izpolnjen in podpisan),

– sofinanciranje izobraževanja in uspo-
sabljanja zaposlenih – obrazec št. 3/2
(vzorec pogodbe mora biti izpolnjen in pod-
pisan),

– registrski list iz sodnega registra za
gospodarske družbe oziroma potrdilo o vpi-
su v vpisnik samostojnih podjetnikov posa-
meznikov (DURS) za samostojne podjetni-
ke, ki ne sme biti starejši od 30 dni,

– bilanca stanja in izkaz poslovnega izi-
da podjetja, ki kandidira na razpis, za zad-
nja 3 leta (1999, 2000, 2001 za prijavo v
letu 2002 oziroma 2000,2001,2002 za
prijavo v letu 2003).

Merila za ocenitev ponudb:
Vloge bodo ocenjene v skladu z nasled-

njimi merili:
a) Merila za izbiro projektov iz točke

3.1. (sofinanciranje izdelave strategij raz-
voja človeških virov in implementacije pro-
jektov: razvoj kadrov, sistem motiviranja in
nagrajevanja ter kadrovsko informacijski si-
stem):
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Merilo Število točk

1 – Reference prijavitelja 35
– Utemeljenost projekta 45
· načrt izvajanja projekta 30

◊ predstavitev projekta – jasnost in transparentnost predstavitve, utemeljitev projekta s
predhodnimi aktivnostmi 10

◊ predstavitev aktivnosti – podrobnost predstavitve, terminski plan aktivnosti 10
◊ utemeljenost projekta – skladnost projekta s strateškimi in operativnimi cilji projekta 10

· organizacija izvajanja projekta 15
◊ predstavitev organizacijske strukture projekta – podrobnost predstavitve in izvajalec

2 Finančna konstrukcija projekta 20
· struktura stroškov in transparentnost finančne konstrukcije 10
· skladnost stroškov z načrtom izvajanja projekta 10
Skupaj 100

Projekti bodo po doseženih točkah razdeljeni v tri skupine:

Število točk Obrazložitev

0-50 Projekt ne dosega mejnega števila točk in ni upravičen do nepovratnih sredstev.
51-69 Projekt presega mejno število točk in je upravičen do nepovratnih sredstev le v primeru, da bodo namenska

proračunska sredstva še na razpolago po zaprtju javnega razpisa. Pri sofinanciranju stroškov investicijskega
projekta se do porabe sredstev zagotovi sofinanciranje v višini 35%  upravičenih stroškov za velika podjetja in 45%
upravičenih stroškov za mala in srednja podjetja oziroma

> 70 Investicijski projekt se ocenjuje kot ustrezen. Sofinanciranje stroškov investicijskega projekta je upravičeno,
pri čemer se do porabe sredstev zagotovi maksimalna stopnja sofinanciranja; to je 50% upravičenih stroškov za velika
podjetja in 60% upravičenih stroškov za mala in srednja

b) Merila za izbiro projektov iz točke 3.2. (sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih):

Merilo Število točk

1 Reference prijavitelja 30
2 Skladnost izobraževanja in usposabljanja s strateškimi usmeritvami podjetja 30
3 Izobraževanje oziroma usposabljanje: 20

 s področja e-poslovanja ali
 za potrebe uvajanja novih tehnoloških procesov

4 Predhodne aktivnosti in vlaganja v izobraževanje/usposabljanje ter razvoj človeških virov 10
5 Vsebinska in finančna utemeljenost predlaganega programa izobraževanja in usposabljanja 10

Skupaj 100

Projekti bodo po doseženih točkah razdeljeni v tri skupine:

Število točk Obrazložitev
0-60 Projekt ne dosega mejnega števila točk in ni upravičen do nepovratnih sredstev.
61-75 Projekt presega mejno število točk in je upravičen do nepovratnih sredstev le v primeru, da bodo namenska proračunska

sredstva še na razpolago. Sofinancira se 45% upravičenih stroškov za splošno usposabljanje (mala in srednja podjetja
v skupnivišini 65%) ter 20% upravičenih stroškov za posebna usposabljanja (30% za mala in srednja podjetja)

> 75 Projekt se ocenjuje kot ustrezen. Sofinanciranje stroškov projekta je upravičeno, pri čemer se do porabe sredstev
zagotovi maksimalna stopnjasofinanciranja; to je 60% upravičenih stroškov za splošno usposabljanje (mala in srednja
podjetja pa v skupni višini 80%) ter 35% upravičenih stroškov za posebna usposabljanja (45% za mala in srednja podjetja)

Izid javnega razpisa: udeleženci razpisa bodo o rezultatih razpisa obveščeni v 45 dneh od odpiranja vlog.
Roki za porabo sredstev: skrajni rok za posredovanje zahtevkov s priloženimi dokazili je 15. 11. 2002 oziroma 15. 11. 2003.
Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 6. 2002

Ministrstvo za gospodarstvo

Ob-73469
Javni razpis za spodbujanje investicij na

območju občin Hrastnik, Laško, Litija, Ra-
deče, Trbovlje in Zagorje ob Savi se izvaja
na osnovi Proračuna Republike Slovenije
za leto 2002 in 2003 (Ur. l. RS, št.
103/01), Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 2002 in 2003
(Ur. l. RS, št. 103/01, 111/01, 30/02),
Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02), Pravilni-
ka o postopkih za izvrševanje proračuna

Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 66/01,
103/01, 53/02), Zakona o postopnem za-
piranju Rudnika Trbovlje – Hrastnik in raz-
vojnem prestrukturiranju regije (Ur. l. RS,
št. 61/00) ter Programa ukrepov za razvoj-
no prestrukturiranje regije in Izvedbe Pro-
grama ukrepov za razreševanje specifičnih
problemov regije zaradi postopnega zapi-
ranja RTH in razvojnega prestrukturiranja
Zasavja –Letni izvedbeni program 2002 in
2003 (sprejeto na 78. seji Vlade RS dne
13. 6. 2002).

Naročnik: Ministrstvo za gospodarstvo,
področje regionalnega razvoja, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-33-11 faks
01/432-60-94.

Predmet javnega razpisa: sofinancira-
nje investicij v osnovna sredstva pri po-
stavitvi novega proizvodnega obrata, ši-
ritvi obstoječega obrata ali začetku no-
ve dejavnosti, ki pomeni temeljito spre-
membo proizvoda ali proizvodnega
procesa v obstoječem proizvodnem
obratu (s pomočjo racionalizacije, di-
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verzifikacije ali modernizacije). Investi-
cija se mora izvajati na območju občin
Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Trbovlje
in Zagorje ob Savi.

Investicije v osnovna sredstva v obliki
nakupa proizvodnega obrata, ki se je zaprl
ali bi se zaprl, če ne bi bil prodan, so tudi
lahko predmet tega javnega razpisa, razen
če proizvodni obrat pripada podjetju v teža-
vah.

Višina nepovratnih sredstev, ki bo na raz-
polago za sofinanciranje projektov, znaša
100,000.000 SIT v letu 2002 in
150,000.000 SIT v letu 2003. Sredstva
bremenijo proračunsko postavko 6521 Raz-
vojno prestrukturiranje zasavske regije pro-
računa RS za leti 2002 in 2003.

Višina sofinanciranja je odvisna od izpol-
njevanja meril, vendar ne bo mogla preseči
40% upravičenih stroškov posameznega
projekta oziroma 55% upravičenih stroškov,
če gre za mala ali srednje velika podjetja.

Sprejemljivost variantnih ponudb: na raz-
pis se lahko prijavijo gospodarske družbe in
samostojni podjetniki:

– ki so registrirane po Zakonu o gospo-
darskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93,
29/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98,
84/98, 6/99, 54/99, 36/00, 45/01,
59/01, 50/02),

– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,

– ne pridobivajo državne pomoči za po-
djetja v težavah in

– niso v stanju kapitalske neustreznosti
po 10. členu Zakona o finančnem poslova-
nju podjetij.

Gospodarska družba ali samostojni po-
djetnik mora realizirati investicijo in odpreti
nova delovna mesta na območju občin Hra-
stnik, Laško, Litija, Radeče, Trbovlje ali Za-
gorje ob Savi.

Na razpis se lahko prijavijo tudi tuje go-
spodarske družbe, vendar pa je prejemnik
sredstev gospodarska družba, registrirana
v Sloveniji.

Za dodelitev spodbud lahko kandidirajo
upravičenci s projekti, ki bodo odprli naj-
manj 5 novih delovnih mest v obdobju treh
let od podpisa pogodbe in katerih celotna
investicijska vrednost presega 20 mio SIT.

Za dodelitev spodbud lahko upravičenci
kandidirajo tudi za ustanavljanje ali širitev
razvojno raziskovalnih oddelkov, pri katerih
celotna investicijska vrednost presega 5 mio
SIT in v okviru katerih bodo v obdobju treh
let od podpisa pogodbe odprti najmanj 2
novi delovni mesti.

Za nova delovna mesta se štejejo nove
zaposlitve v roku 3 let po zaključku investi-

cije. Povečanje števila delovnih mest se
ugotavlja kot neto povečanje v primerjavi s
povprečjem zadnjega leta.

Na razpis lahko upravičenci kandidirajo
tudi s posamezno (eno ali več) fazo investi-
cije (faza priprave ustreznih študij in projek-
tov, faza nakupa, komunalnega in infras-
trukturnega opremljanja zemljišča, faza
gradnje/nakupa objektov, faza nakupa stro-
jev in opreme ter nematerialnih investicij (pa-
tenti, licence,.)), vendar pa mora skupna
višina celotne investicije izpolnjevati v zgor-
njih dveh odstavkih opredeljene kriterije.

Nova delovna mesta morajo biti odprta v
3 letih po zaključku investicije ob upošteva-
nju kriterija novih delovnih mest, ki se ugo-
tavlja na osnovi dodatnih delovnih mest v
primerjavi s celoletnim povprečjem zapo-
slenih v podjetju. Nova delovna mesta mo-
rajo biti odprta na območju občin Hrastnik,
Laško, Litija, Radeče, Trbovlje ali Zagorje
ob Savi. Investicijski projekti in novo odprta
delovna mesta morajo ostati na območju
občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Tr-
bovlje ali Zagorje ob Savi vsaj 5 let.

Datum predvidenega začetka in dokon-
čanja ali čas izvedbe: javni razpis bo odprt
do 5. 8. 2002 za projekte, ki jih prijavljate v
letu 2002 oziroma do 15. 10. 2002 za
projekte, ki jih prijavljate v letu 2003. Po-
polna vloga, v skladu s prejetimi navodili,
mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo
za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljub-
ljana, do vključno dne 5. 8. 2002 oziroma
15. 10. 2002 do 12. ure (velja prispetje po
pošti ali oddaja v tajništvo Ministrstva za go-
spodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana najka-
sneje do 5. 8. 2002 oziroma do 15. 10.
2002 do 12. ure) v zaprti ovojnici z naved-
bo »Ne odpiraj – Vloga »Javni razpis investi-
cije v Zasavju« in s polnim naslovom pošilja-
telja na zadnji strani.

Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno
oziroma bodo nepravilno označene, komisi-
ja ne bo obravnavala in bodo vrnjene poši-
ljatelju.

Vloge morajo biti napisane v slovenskem
jeziku, finančni zahtevek za nepovratna
sredstva pa mora biti prikazan v SIT.

Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo in do-
datne informacije: razpisno dokumentacijo
v slovenskem jeziku lahko prijavitelji prevza-
mejo na Regionalnem centru za razvoj
d.o.o., Cesta zmage 35b, Zagorje ob Savi
(tel 03/566-83-33,) vsak delovni dan med
9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija se
lahko posreduje tudi po elektronski pošti,
če podjetje na e-mail: info@rcr-zasavje.si
posreduje prošnjo za dvig razpisne doku-

mentacije. Razpisna dokumentacija je na
voljo tudi na internet naslovu www.si-
gov.si/arr.

Dodatne informacije so na voljo vsak dan
med 9. in 12. uro, kontaktni osebi: mag.
Tomaž Kukovica na Agenciji RS za regional-
ni razvoj (tel. 01/478-37-77, e-mail: To-
maz.Kukovica@gov.si) in Romana Butolen
na Regionalnem centru za razvoj d.o.o. (tel.
03/566-83-33, e-mail: Romana.Buto-
len@rcr-zasavje.si).

Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

Rok za oddajo vloge: 5. 8. 2002 za
projekte, ki jih prijavljate v letu 2002 oziro-
ma 15. 10. 2002 za projekte, ki jih prijavlja-
te v letu 2003.

Datum odpiranja: 6. 8. 2002 in 16. 10.
2002 v sejni sobi Rožnik, št. 521, Agencija
RS za regionalni razvoj, Kotnikova 28, Ljub-
ljana ob 10. uri. Odpiranje ni javno.

Izločene bodo vloge, ki ne bodo vroče-
ne pravočasno. Vloga je popolna, če pre-
dlagatelj do predpisanega roka za oddajo
vlog v javnem razpisu, predloži pravilno za-
pečatene dokumente po naslednjem vr-
stnem redu:

– izpolnjena in podpisana izjava o stri-
njanju z razpisnimi pogoji (obrazec št. 1),

– prijavni obrazec (obrazec št. 2);
– podatki o predlagatelju (obrazec št. 3)

in zahtevana priloga (Dokazilo o številu za-
poslenih);

– dispozicija projekta (obrazec št. 4) in
zahtevane priloge (bilance stanja in izkazi
poslovnega izida podjetja ali samostojnega
podjetnika, ki kandidira na razpis, za zadnja
tri leta (1999, 2000, 2001);

– izpolnjen in podpisan vzorec pogodbe
(obrazec št. 5);

– registrski list iz sodnega registra za
gospodarske družbe oziroma potrdilo o vpi-
su v vpisnik samostojnih podjetnikov posa-
meznikov (DURS) za samostojne podjetni-
ke, ki ne sme biti starejše od 30 dni.

Strokovna komisija bo v roku 8 dni od
odpiranja vlog pisno pozvala tiste predlaga-
telje, katerih vloge niso bile popolne, da jih
dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih predlaga-
telji ne bodo dopolnili v določenem roku,
bo strokovna komisija zavrgla.

Merila za ocenitev ponudb: popolne vlo-
ge bo ocenila strokovna komisija, imenova-
na s strani ministrice za gospodarstvo, na
osnovi spodnjih meril. Prednost pri izboru
za dodelitev nepovratnih sredstev imajo in-
vesticijski projekti, ki dobijo najvišjo oceno
na podlagi meril za ugotavljanje učinkov in-
vesticije.

Investicijski projekti bodo po doseženih točkah razdeljeni v tri skupine:

Število točk Obrazložitev
0-50 Investicijski projekt ne dosega mejnega števila točk in ni upravičen do nepovratnih sredstev.
51-69 Investicijski projekt presega mejno število točk in je upravičen do nepovratnih sredstev le v primeru,

da bodo namenska proračunska sredstva še na razpolago po zaprtju javnega razpisa. Pri sofinanciranju stroškov
investicijskega projekta se do porabe sredstev zagotovi sofinanciranje v višini 30% upravičenih stroškov za velika podjetja
in 45% upravičenih stroškov za mala in srednja podjetja oziroma 1,5 mio SIT za odprto delovno mesto
do vključno VI. stopnje izobrazbe ter 3 mio SIT za odprto delovno mesto od VII. in višje stopnje izobrazbe.

> 70 Investicijski projekt se ocenjuje kot ustrezen. Sofinanciranje stroškov investicijskega projekta je upravičeno, pri čemer
se do porabe sredstev zagotovi maksimalna stopnja sofinanciranja; to je 40% upravičenih stroškov za velika
podjetja in 55% upravičenih stroškov za mala in srednja podjetja oziroma 2 mio SIT za odprto delovno mesto do
vključno VI. stopnje izobrazbe ter 3,5 mio SIT za odprto delovno mesto od VII. in višje stopnje izobrazbe.
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Merilo Število točk
a. Reference investitorja 20
b. Število novih delovnih mest 20
c. Faznost in predvideni zaključek investicije 20
d. Vpliv na okolje 10
e. Trajnostna naravnanost investicije 8
f. Delež visokih tehnologij v investicijskem projektu 14
g. Razvojni učinki projekta v občinah z razvojnimi problemi 8

Skupaj 100

Podrobneje opredeljena merila:
a. Reference investitorja
Investitor je mednarodno uveljavljeno podjetje, ki se lahko izkaže s podobnimi že izpeljanimi investicijskimi projekti 13 točk,
Investitor je uveljavljen na svojem domačem trgu, kjer je že uspešno izpeljal podobne investicijske projekte 10 točk,
Investitor pri investicijskem projektu uporablja inovativne vire financiranja (tvegani kapital) 5 točk,
Investitor na lanskoletnem razpisu za spodbujanje investicij ni prejel sredstev 2 točki.

b. Število novo ustvarjenih delovnih mest
Število novo ustvarjenih delovnih mest nad minimumom 5 delovnih mest
(1 točka za delovno mesto, maksimalno 10 točk) maks. 10,
Število novo ustvarjenih delovnih mest z minimalno VII zahtevnostno stopnjo
(1 točka za delovno mesto, maksimalno 5 točk) maks. 5,
Število novo ustvarjenih delovnih mest za pripravnike, štipendiste na osnovi ZPZRTH
(1 točka za pripravnika, maksimalno 5 točk). Kolikor se pripravnike zaposli za določen čas, se le ti ne štejejo
v minimalno 5 novo ustvarjenih delovnih mest maks 5.

c. Faznost in predvideni zaključek investicije
Zaključena investicija:
–  6 mesecev po datumu predvidenega podpisa pogodbe (10 točk),
–  12 mesecev po datumu predvidenega podpisa pogodbe (8 točk),
–  18 mesecev po datumu predvidenega podpisa pogodbe (6 točk),
–  24 mesecev po datumu predvidenega podpisa pogodbe (4 točke),
–  30 ali več mesecev po datumu predvidenega podpisa pogodbe (2 točki) max 10;
Faznost investicije
–  nakup strojev in opreme ter nematerialnih investicij (10 točk),
–  gradnja / nakup objektov (8 točk),
–  nakup, komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišča (6 točk),
–  priprava investicijskih študij in projektov (4 točke) maks 10.

d. Vpliv investicije na okolje
Vpliv investicije na emisije in imisije
Investicijski projekt ne presega mejnih vrednosti emisij in imisij, ki jih na podlagi Zakona o varstvu okolja klasificira
Vlada Republike Slovenije.
–  priloženo Poročilo o vplivih na okolje (5 točk),
–  priložena izjava investitorja (3 točke) maks. 5;

Vpliv investicije na odpadke
Investicijski projekt ne bo imel za posledico posebnih odpadkov, ampak zgolj komunalne 5 točk,
Investicijski projekt bo poleg komunalnih odpadkov imel za posledico posebne odpadke, vendar je iz investicijske
dokumentacije razvidno, da bo investitor poskrbel za ustrezno skladiščenje in odstranitev le-teh 3 točke.
e. Trajnostna naravnanost investicije
Narava investicijskega projekta je taka, da je praktično onemogočen prenos strojev in opreme iz regije 5 točk,
Opremo in stroje je sicer možno preseliti iz regije, vendar je to povezano z velikimi stroški in časovno zamudno 3 točke,
Investicijski projekt se izvaja v eni izmed naslednjih obrtno industrijskih con v Zasavju: Ponoviška, Kisovec,
Toplice, Nasipi, Ob Bobnu, Jagnjenica I, Jagnjenica II, Obrežje, Rečica 3 točke.

f. R&R učinki investicije
Delež visoke tehnologije v investicijskem projektu
Investicijski projekt vključuje pretežno visoke tehnologije (high tech projekt) ali je srednje zahteven
(middle tech projekt) 7 točk.
Investicijski projekt je na področju t.i. nove ekonomije (telekomunikacije, mikroelektronika, informacijska tehnologija,
biotehnologija, novi materiali, ipd.)  4 točke.
Sodelovanje slovenskih znanstveno raziskovalnih institucij pri investicijskem projektu
Investicijski projekt predvideva močno in kontinuirano povezavo s slovenskimi znanstveno raziskovalnimi institucijami
in vključevanje zunanjih raziskovalcev v raziskovalne skupine znotraj podjetja investitorja 7 točk.
Investicijski projekt v manjši meri predvideva sodelovanje s slovenskimi znanstveno raziskovalnimi institucijami na osnovi
“outsourcinga” posameznih R&R zunaj razvojne funkcije podjetja 4 točke.
g. Razvojni učinki projekta v občinah z razvojnimi problemi
Občina se navaja v seznamu C območij s posebnimi razvojnimi problemi skladno s 4. členom
Navodila o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Ur. l. RS, št. 44/01)  8 točk.
Občina se navaja v seznamu D območij s posebnimi razvojnimi problemi skladno s 4. členom
Navodila o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Ur. l. RS, št 44/01) 4 točk.
Izid javnega razpisa: udeleženci razpisa bodo o rezultatih razpisa obveščeni v 45 dneh od odpiranja vlog.
Roki za porabo sredstev: skrajni rok za posredovanje zahtevkov s priloženimi dokazili je 15. 11. 2002 oziroma 15. 11. 2003.
Datum odposlanja zahteve za objavo: 28. 6. 2002

Ministrstvo za gospodarstvo
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Ob-73470

Javni razpis za spodbujanje začetnih in-
vesticij na območju občin Bovec, Kobarid
in Tolmin se izvaja na osnovi Proračuna
Republike Slovenije za leto 2002 in 2003
(Ur. l. RS, št. 103/01), Zakona o izvrševa-
nju proračuna Republike Slovenije za leto
2002 in 2003 (Ur. l. RS, št. 103/01,
111/01, 30/02), Zakona o javnih finan-
cah (Ur. l. RS, št.  79/99, 124/00,
79/01, 30/02), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 66/01, 103/01, 53/02),
Zakona o spremembah in dopolnitvah za-
kona o popotresni obnovi objektov in spod-
bujanja razvoja v Posočju (ZPOOSRP-C)
(Ur. l. RS, št. 59/01) ter Programa spod-
bujanja razvoja v Posočju 2002–2006
(SOČA 2006) in Izvedbenega programa
razvojne pomoči občinam Bovec, Kobarid
in Tolmin za leto 2002 (sprejeto na 78. seji
Vlade RS dne 13. 6. 2002).

Naročnik: Ministrstvo za gospodarstvo,
področje regionalnega razvoja, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-33-11 faks
01/432-60-94.

Predmet javnega razpisa: predmet jav-
nega razpisa predstavljajo investicije v
osnovna sredstva pri postavitvi novega
proizvodnega obrata, širitvi obstoječe-
ga obrata ali začetku nove dejavnosti,
ki pomeni temeljito spremembo proiz-
voda ali proizvodnega procesa v obsto-
ječem proizvodnem obratu (s pomočjo
racionalizacije, diverzifikacije ali mo-
dernizacije). Investicija se mora izvaja-
ti na območju občin Bovec, Kobarid in
Tolmin.

Investicije v osnovna sredstva v obliki
nakupa proizvodnega obrata, ki se je zaprl
ali bi se zaprl, če ne bi bil prodan, so tudi
lahko predmet tega javnega razpisa, razen
če proizvodni obrat pripada podjetju v te-
žavah.

Višina nepovratnih sredstev, ki bo na
razpolago za sofinanciranje projektov v le-
tu 2002, znaša 143,500.000 SIT. Sred-
stva bremenijo proračunsko postavko
2169: Razvojna pomoč Posočju, konto
4305.

Višina sofinanciranja je odvisna od iz-
polnjevanja meril, vendar ne bo mogla pre-
seči 55% upravičenih stroškov.

Sprejemljivost variantnih ponudb: na
razpis se lahko prijavijo mala in srednje
velika podjetja, samostojni podjetniki ter
zadruge oziroma zadružne zveze v skladu
s kriteriji, opredeljenimi v 6. členu Uredbe
o namenih in pogojih za dodeljevanjem dr-
žavnih pomoči ter določitvi pristojnih mini-
strstev za upravljanje posameznih shem dr-
žavnih pomoči (Ur. l. RS, 59/00), ki so
registrirane po Zakonu o gospodarskih
družbah (Ur. l. RS, št. 30/93, 29/94,
82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98,
6/99, 54/99, 36/00,45/01, 59/01,
50/02), oziroma po Zakonu o zadrugah
(Ur. l. RS, št. 13/92) in:

– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,

– ne pridobivajo državne pomoči za po-
djetja v težavah in

– niso v stanju kapitalske neustreznosti
po 10. členu zakona o finančnem poslova-
nju podjetij.

Gospodarska družba, zadruga oziroma
zadružna zveza ali samostojni podjetnik
mora realizirati investicijo in odpreti nova
delovna mesta na območju občin Bovec,
Kobarid in Tolmin.

Na razpis se lahko prijavijo tudi tuje go-
spodarske družbe, vendar pa je prejemnik
sredstev gospodarska družba, registrirana
v Sloveniji.

Za dodelitev spodbud lahko kandidirajo
upravičenci s projekti, ki bodo odprli naj-
manj 3 nova delovna mesta v obdobju treh
let od podpisa pogodbe in katerih celotna
investicijska vrednost presega 20 mio SIT.

Za dodelitev spodbud lahko upravičen-
ci kandidirajo tudi za ustanavljanje ali širi-
tev razvojno raziskovalnih oddelkov, pri ka-
terih celotna investicijska vrednost prese-
ga 5 mio SIT in v okviru katerih bodo v
obdobju treh let od podpisa pogodbe od-
prti najmanj 2 novi delovni mesti.

Za nova delovna mesta se štejejo nove
zaposlitve v roku 3 let po zaključku investi-
cije. Povečanje števila delovnih mest se
ugotavlja kot neto povečanje v primerjavi s
povprečjem zadnjega leta.

Na razpis lahko upravičenci kandidirajo
tudi s posamezno (eno ali več) fazo investi-
cije (faza priprave ustreznih študij in pro-
jektov, faza nakupa, komunalnega in in-
frastrukturnega opremljanja zemljišča, faza
gradnje/nakupa objektov, faza nakupa
strojev in opreme ter nematerialnih investi-
cij (patenti, licence,…)), vendar pa mora
skupna višina celotne investicije izpolnje-
vati v zgornjih dveh odstavkih opredeljene
kriterije.

Nova delovna mesta morajo biti odprta
v 3 letih po zaključku investicije ob upošte-
vanju kriterija novih delovnih mest, ki se
ugotavlja na osnovi dodatnih delovnih mest
v primerjavi s celoletnim povprečjem zapo-
slenih v podjetju. Nova delovna mesta mo-
rajo biti odprta na območju občin Bovec,
Kobarid in Tolmin.

Investicijski projekti in novo odprta de-
lovna mesta morajo ostati na območju ob-
čin Bovec, Kobarid in Tolmin vsaj 5 let.

Datum predvidenega začetka in dokon-
čanja ali čas izvedbe: javni razpis za pro-
jekte, ki jih prijavljate v letu 2002, bo odprt
do 5. 8. 2002. Popolna vloga, v skladu s
prejetimi navodili, mora biti dostavljena na
naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kot-
nikova 5, 1000 Ljubljana, do vključno dne
5. 8. 2002 do 12. ure (velja prispetje po
pošti ali oddaja v tajništvo Ministrstva za
gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana naj-
kasneje do 5. 8. 2002 do 12. ure) v zaprti
ovojnici z navedbo »Ne odpiraj – vloga –
javni razpis za spodbujanje začetnih inve-
sticij na območju občin Bovec, Kobarid in
Tolmin« in s polnim naslovom pošiljatelja
na zadnji strani.

Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno
oziroma bodo nepravilno označene, komi-
sija ne bo obravnavala in bodo vrnjene po-
šiljatelju.

Vloge morajo biti napisane v sloven-
skem jeziku, finančni zahtevek za nepo-
vratna sredstva pa mora biti prikazan v slo-
venskih tolarjih (SIT).

Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: razpisno dokumenta-
cijo v slovenskem jeziku lahko prijavitelji
prevzamejo brez plačila na Posoškem raz-
vojnem centru, Trg svobode 4, 5222 Ko-
barid vsak delovni dan med 9. in 12. uro.
Razpisna dokumentacija se lahko posre-
duje tudi po elektronski pošti, če podjetje
na e-mail: info@pososki-rc.si posreduje
prošnjo za dvig razpisne dokumentacije.
Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na
internet naslovu www.sigov.si/arr.

Dodatne informacije so na voljo vsak
dan med 9. in 12. uro, kontaktne osebe:
Vinko Žagar na Agenciji RS za regionalni
razvoj (tel. 01/478-37-43, e-mail: Vin-
ko.Zagar@gov.si) in Roman Medved
(tel. 05/384-15-14) ter Žarko Mlekuž
(GSM 041-759-753) na Posoškem razvoj-
nem centru.

Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

Rok za oddajo vloge: 5. 8. 2002 za
projekte, ki jih prijavljate v letu 2002.

Datum odpiranja: 7. 8. 2002 v sejni
sobi Rožnik, št. 521, Agencija RS za regi-
onalni razvoj, Kotnikova 28, Ljubljana ob
12. uri. Odpiranje ni javno.

Izločene bodo vloge, ki ne bodo vroče-
ne pravočasno. Vloga je popolna, če pred-
lagatelj do predpisanega roka za oddajo
vlog v javnem razpisu, predloži pravilno za-
pečatene dokumente po naslednjem vr-
stnem redu:

– izpolnjena in podpisana izjava o stri-
njanju z razpisnimi pogoji (obrazec št. 1),

– prijavni obrazec (obrazec št. 2);
– podatki o predlagatelju (obrazec št.3)

in zahtevana priloga (Dokazilo o številu za-
poslenih);

– dispozicija projekta (obrazec št. 4) in
zahtevane priloge (bilance stanja in izkazi
poslovnega izida podjetja ali samostojnega
podjetnika, ki kandidira na razpis, za zad-
nja tri leta (1999, 2000, 2001));

– izpolnjen in podpisan vzorec pogod-
be (obrazec št. 5);

– registrski list iz sodnega registra za
gospodarske družbe zadruge oziroma za-
družne zveze oziroma potrdilo o vpisu v
vpisnik samostojnih podjetnikov posamez-
nikov (DURS) za samostojne podjetnike, ki
ne sme biti starejše od 30 dni.

Strokovna komisija bo v roku osmih dni
od odpiranja vlog pisno pozvala tiste pre-
dlagatelje, katerih vloge niso bile popolne,
da jih dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih
predlagatelji ne bodo dopolnili v določe-
nem roku, bo strokovna komisija zavrgla.

Merila za ocenitev ponudb: popolne vlo-
ge bo ocenila strokovna komisija, imeno-
vana s strani ministrice za gospodarstvo,
na osnovi spodnjih meril. Prednost pri iz-
boru za dodelitev nepovratnih sredstev ima-
jo investicijski projekti, ki dobijo najvišjo
oceno na podlagi meril za ugotavljanje
učinkov investicije.
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Investicijski projekti bodo po doseženih točkah razdeljeni v tri skupine:

Število točk  Obrazložitev 

0-50  Investicijski projekt ne dosega mejnega števila točk in ni upravičen do nepovratnih sredstev.

51-65  Investicijski projekt presega mejno število točk in je upravičen do nepovratnih sredstev le v primeru, da bodo namenska
proračunska sredstva še na razpolago po zaprtju javnega razpisa. Pri sofinanciranju stroškov investicijskega projekta se do
porabe sredstev zagotovi sofinanciranje v višini 45% upravičenih stroškov oziroma 1,5 mio SIT za odprto delovno mesto do
vključno VI. stopnje izobrazbe ter 3,5 mio SIT za odprto delovno mesto od VII. in višje stopnje izobrazbe.

> 65  Investicijski projekt se ocenjuje kot ustrezen. Sofinanciranje stroškov investicijskega projekta je upravičeno, pri čemer se do
porabe sredstev zagotovi maksimalna stopnja sofinanciranja; 55% upravičenih stroškov oziroma 2 mio SIT za odprto delovno
mesto do vključno VI. stopnje izobrazbe ter 4 mio SIT za odprto delovno mesto od VII. in višje stopnje izobrazbe.

Merilo  Število točk 

a)  Reference investitorja 15 
b)  Število novih delovnih mest  20 
c)  Faznost in predvideni zaključek investicije  15 
d)  Vpliv na okolje  13 
e)  Trajnostna naravnanost investicije  15 
f) Prednostne dejavnosti na območju  8 
g)  Širši razvojni učinki projekta  8 
h)  Razvojni učinki projekta v občinah z razvojnimi problemi  6 

SKUPAJ  100 

Podrobneje opredeljena merila:
(a) Reference investitorja
Investitor je mednarodno uveljavljeno podjetje, ki se lahko izkaže s podobnimi že izpeljanimi investicijskimi projekti   8 točk 
Investitor je uveljavljen na svojem domačem trgu, kjer je že uspešno izpeljal podobne investicijske projekte   4 točke 
Investitor pri investicijskem projektu uporablja inovativne vire financiranja ali v projekt vlaga več kot 25% lastnih sredstev   7 točk 

(b) Število novo ustvarjenih delovnih mest
Število novo ustvarjenih delovnih mest nad minimumom 3 delovnih mest (1 točka za delovno mesto, maksimalno 10 točk)   maks. 10 
Število novo ustvarjenih delovnih mest z minimalno VII zahtevnostno stopnjo
(2 točki za delovno mesto, maksimalno 10 točk)   maks. 10 

(c) Faznost in predvideni zaključek investicije
Zaključena investicija  maks. 8 
– 6 mesecev po datumu predvidenega podpisa pogodbe (8 točk)
– 12 mesecev po datumu predvidenega podpisa pogodbe (6 točk)
– 18 mesecev po datumu predvidenega podpisa pogodbe (4 točke)
– 24 mesecev po datumu predvidenega podpisa pogodbe (2 točki)

Faznost investicije
– nakup strojev in opreme ter nematerialnih investicij (7 točk)  maks. 7 
– gradnja / nakup objektov (6 točk)
– nakup, komunalno in infrastrukturno opremljanje  zemljišča (5 točk)
– priprava investicijskih študij in projektov (4 točke) 

(d) Vpliv investicije na okolje
Vpliv investicije na emisije in imisije
Investicijski projekt ne presega mejnih vrednosti emisij in imisij, ki jih na podlagi Zakona o varstvu okolja  maks. 7 
klasificira Vlada Republike Slovenije.
– priloženo Poročilo o vplivih na okolje (7 točk)
– priložena izjava investitorja (4 točke) 

Vpliv investicije na odpadke
Investicijski projekt ne bo imel za posledico posebnih odpadkov, ampak zgolj komunalne.   6 točk 
Investicijski projekt bo poleg komunalnih odpadkov imel za posledico posebne odpadke, vendar je
iz investicijske dokumentacije razvidno, da bo investitor poskrbel za ustrezno skladiščenje in odstranitev le-teh.   3 točke 

(e) Trajnostna naravnanost investicije
Narava investicijskega projekta je taka, da je praktično onemogočen prenos strojev in opreme iz Posočja   15 točk 
Opremo in stroje je sicer možno preseliti iz Posočja, vendar je to povezano z velikimi stroški in časovno zamudno   8 točk 
Investicijski projekt se izvaja v eni izmed obrtno industrijskih con v Posočju   3 točke 

(f) Prednostne dejavnosti na območju
Investicijski projekt vključuje pretežno visoke tehnologije (high tech projekt) ali je srednje zahteven (middle tech projekt)   8 točk 
Investicijski projekt je na področju t.i. nove ekonomije (telekomunikacije, mikroelektronika, informacijska tehnologija,
biotehnologija) in turizem   6 točk 
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Razpisi delovnih
mest

Št. 269/2002 Ob-73286
Osnovna šola Fran Kocbek Gornji Grad

razpisuje delovna mesta:
– učitelja glasbene vzgoje za določen

čas s skrajšanim delovnim časom in vode-
njem pevskega zbora, začetek dela s 1. 9.
2002;

– učitelja športne vzgoje za določen
čas s skrajšanim delovnim časom (4 peda-
goške ure tedensko), začetek dela 1. 9.
2002;

– vzgojiteljico za določen čas, s pol-
nim delovnim časom, začetek dela 1. 9.
2002.

Kandidati naj pošljejo pisne prijave z do-
kazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh po
objavi razpisa na naslov: Osnovna šola Fran
Kocbek, Kocbekova cesta 21, 3342 Gornji
Grad, z oznako za “razpis”.

Kandidati bodo o izidu obveščeni v tride-
setih dneh od dneva objave razpisa.
Osnovna šola Fran Kocbek Gornji Grad

Št. 18/02 Ob-73307
Osnovna šola Ljubno ob Savinji, Cesta v

Rastke 10, 3333 Ljubno ob Savinji razpisu-
je prosta delovna mesta

– učitelja razrednega pouka v oddel-
ku podaljšanega bivanja - za nedoločen
čas, s polnim delovnim časom,

– učitelja slovenskega jezika - za ne-
določen čas, s polnim delovnim časom,

– knjižničarja in učitelja slovenskega
jezika - za nedoločen čas, s polnim delov-
nim časom,

– učitelja gospodinjstva in tehnične
vzgoje - za določen čas (do 31. 8. 2003), s
polnim delovnim časom (nadomeščanje de-
lavke na porodniškem dopustu),

– učitelja športne vzgoje - za nedolo-
čen čas, s polnim delovnim časom,

– učitelja glasbene vzgoje - za nedo-
ločen čas, s polovičnim delovnim časom.

Nastop dela za razpisana delovna mesta:
1. 9. 2002. Kandidati morajo izpolnjevati po-
goje, določene z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja. Prijave
in dokazila o izpolnjevanju pogojev pošljite v
8 dneh po objavi na naslov šole. Kandidati
bodo obveščeni o izboru v zakonitem roku.

Osnovna šola Ljubno ob Savinji

Ob-73341
Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj, Ton-

čka Dežmana 1, 4000 Kranj razpisuje pro-
sto delovno mesto učitelja

– učitelja matematike in fizike,
– učitelja računalništva,
– knjižničarja/ke
za nedoločen čas s polnim delovnim ča-

som.
Pogoji:
– izobrazba, določena z Zakonom o or-

ganizaciji in financiranju vzgoje in izobraže-
vanja,

– poznavanje osnov dela z računalnikom,
– organizacijske sposobnosti,
– dodatna znanja - dokazila.
Nastop dela: 1. 9. 2002.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev

naj kandidati pošljejo v osmih dneh po obja-
vi razpisa.

O izbiri bodo prijavljeni kandidati obve-
ščeni v zakonitem roku.

Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj

Ob-73356
Osnovna šola Orehek Kranj, Zasavska

cesta 53c, 4000 Kranj, razpisuje prosta de-
lovna mesta za nedoločen čas s polnim de-
lovnim časom od 1. 9. 2002:

– pomočnico vzgojiteljice predšol-
skih otrok v vrtcu Orehek,

– pomočnico vzgojiteljice predšol-
skih otrok v vrtcu Mavčiče,

– vzgojitelja(ico) predšolskih otrok v
vrtcu Orehek,

– snažilko v OŠ Orehek Kranj,
– dva učitelja(ici) razrednega pouka,
– drugega učitelja(ico) v prvem raz-

redu devetletke,
– učitelja(ico) slovenščine,
– učitelja(ico) angleščine,
– učitelja(ico) francoščine in angle-

ščine,
– učitelja(ico) biologije, kemije in go-

spodinjstva,
– učitelja(ico) tehnične vzgoje, tehni-

ke in tehnologije in izbirnega predmeta,
– računalnikarja - organizatorja raču-

nalniške dejavnosti.
Določen čas od 1. 9. 2002 do 31. 8.

2003 s polnim delovnim časom:
– dva učitelja(ici) razrednega pouka,
– učitelja(ico) v oddelku podaljšane-

ga bivanja,
– dva asistenta v šoli - fizična pomoč

gibalno oviranim otrokom.
Določen čas od 1. 9. 2002 do 31. 8.

2003 s krajšim delovnim časom:

– učitelja(ico) nemščine 6 ur teden-
sko,

– delovno mesto laboranta v osnov-
ni šoli 10 ur tedensko,

– učitelja(ico) športne vzgoje - po-
lovični delovni čas.

Osnovna šola Orehek Kranj

Št. 111-56/02-0515 Ob-73440
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 30. člena Zakona o dr-

žavnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št.
20/97):

a) 1 prosto mesto državnega pravo-
branilca na Državnem pravobranilstvu
na Zunanjem oddelku na Ptuju.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje določene v 25. členu Zakona
o državnem pravobranilstvu in posebne
pogoje za imenovanje na mesto državne-
ga pravobranilca, določene v 26. členu
Zakona o državnem pravobranilstvu.

Pisne prijave z življenjepisom in doka-
zili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev
sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljub-
ljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 794-6/2002-2 Ob-73443
Skupna občinska uprava »Medobčin-

ski inšpektorat občin Dobrna, Vitanje, Voj-
nik in Zreče« razpisuje prosto delovno me-
sto

komunalno – cestnega inšpektorja
z naslednjimi razpisnimi pogoji:

– univerzitetna ali visoka strokovna izo-
brazba tehnične oziroma upravno – prav-
ne smeri,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– znanje osnov operacijskega sistema

Windows 98 ali 2000 in programa MS
Office 97 ali 2000,

– državljan Republike Slovenije,
– ostali pogoji iz 4. člena Zakona o

delavcih v državnih organih.
Izbrani kandidat bo moral opraviti stro-

kovni izpit iz ZUP-a v 2 mesecih po pričet-
ku delovnega razmerja ter strokovni izpit
za inšpektorja v 6 mesecih po pričetku
delovnega razmerja.

Delovno razmerje bo sklenjeno za ne-
določen čas s polnim delovnim časom in
šestmesečnim poskusnim delom.

Delodajalec si pridržuje pravico, da po
razpisu ne izbere nobenega izmed prijav-
ljenih kandidatov.

(g) Širši razvojni učinki projekta
Investicijski projekt predvideva močno in kontinuirano povezavo s slovenskimi znanstveno raziskovalnimi institucijami
in vključevanje zunanjih raziskovalcev v raziskovalne skupine znotraj podjetja investitorja.   8 točk 
Vključenost projekta v tržno ponudbo lokalnega okolja   8 točk 

(h) Razvojni učinki projekta v občinah z razvojnimi problemi
Občina se navaja v seznamu D območij s posebnimi razvojnimi problemi skladno s 4. členom
Navodila o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Ur. l. RS, št.  44/01)   6 točk 

Izid javnega razpisa: udeleženci razpisa bodo o rezultatih razpisa obveščeni v 45 dneh od odpiranja vlog.
Roki za porabo sredstev: skrajni rok za posredovanje zahtevkov s priloženimi dokazili je 15. 11. 2002.
Datum odposlanja zahteve za objavo: 1. 7. 2002

Ministrstvo za gospodarstvo



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 59 / 5. 7. 2002 / Stran 4957

Prijave z dokazili pošljite na naslov: “Me-
dobčinski inšpektorat občin Dobrna, Vitanje,
Vojnik in Zreče«, Keršova 8, 3212 Vojnik.

Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
S prijavljenimi kandidati bodo pred izbiro
opravljeni osebni razgovori.

O izbiri bomo kandidate obvestili v 30
dneh po izteku roka za prijavo.

Medobčinski inšpektorat občin
Dobrna, Vitanje, Vojnik in Zreče

Št. 111-55/02 Ob-73461
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodni-

ški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96,
24/98 in 48/2001):

a) 1 prosto mesto višjega sodnika na
kazenskem oddelku Višjega sodišča v
Mariboru,

b)
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika

na socialnem oddelku Delovnega in so-
cialnega sodišča v Ljubljani,

– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Delovnem in socialnem sodišču v
Ljubljani, Oddelek v Novem mestu,

c) 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na okrajnem sodišču v Lendavi.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvoli-
tev na mesto višjega sodnika, določene v 3.
členu Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o sodniški službi;

K I/b
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvoli-
tev na mesto okrožnega sodnika, določene
v 2. členu Zakona o spremembah in dopol-
nitvah zakona o sodniški službi;

K I/c
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvoli-
tev na mesto okrajnega sodnika, določene
v 1. členu Zakona o spremembah in dopol-
nitvah Zakona o sodniški službi.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Ob-73479
Svet Doma upokojencev Podbrdo razpi-

suje na podlagi 33. člena Statuta zavoda
prosto delovno mesto

strokovnega vodje zavoda.
Za strokovnega vodjo zavoda je lahko ime-

novan kandidat, ki poleg splošnih pogojev za
sklenitev delovnega razmerja, ki jih določa
zakon, izpolnjuje še naslednje pogoje:

– da ima visoko ali višjo izobrazbo, soci-
alne, psihološke, pedagoške smeri in nje-
nih specialnih disciplin, pravne ali sociolo-
ške smeri,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj na po-
dročju socialnega dela,

– strokovni izpit za delo na področju so-
cialnega varstva,

– da predloži svoj program vodenja stro-
kovnega dela v zavodu.

Mandat traja 4 leta.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v 30

dneh od objave razpisa. Pisne prijave z do-
kazili o izpolnjevanju pogojev ter kratek živ-
ljenjepis naj kandidati pošljejo v roku 8 dni
po objavi na naslov: Dom upokojencev Pod-
brdo, Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, s pripi-
som “za razpisno komisijo”.

Dom upokojencev Podbrdo

Druge objave

Št. 019259 Ob-73342
Na podlagi 18. člena Zakona o RTV Slovenija (Ur. l. RS, št. 18. z
dne 8. 4. 1994) je Svet RTV Slovenija na 34. redni seji z dne
28. 2. 2002 sprejel

letno poročilo
o poslovanju Javnega zavoda RTV Slovenija

v tisoč SIT
Prihodki so znašali 25.671.818
Odhodki so znašali 25.352.228
Presežek prihodkov v letu 2001 319.590
Presežek prihodkov iz opravljanja javne službe 110.692
Presežek prihodkov iz opravljanja prodaje na trgu 208.898
Prenos prihodkov iz preteklih let 250.686
Skupaj presežek prihodkov v letu 2001 570.276

Presežek prihodkov iz preteklih let v višini 250.686 tisoč SIT se
razporedi na Poslovni sklad v upravljanju. Presežek prihodkov v
višini 319.590 tisoč SIT iz leta 2001 pa ostane nerazporejen.
Letno poročilo je revidirala revizijska hiša Ernst & Young.

Izkaz prihodkov in odhodkov
za obdobje od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001

Znesek v tisočih SIT
Tekoče leto Predhodno leto

A) Prihodki od poslovanja 23.548.291 21.864.652
B) PrihodkI od financiranja 1.711.308 1.417.330
C) Izredni prihodki 412.219 377.686
Č) Celotni prihodki 25.671.818 23.659.668
D) Stroški materiala in storitev 7.384.890 7.267.761
E) Stroški dela 12.049.964 11.056.765
F) Amortizacija 1.924.954 1.577.495
G) Dolgoročne rezervacije 340.806 0
H) Davek iz dobička 0 0
I) Ostali drugi stroški 86.979 92.092
J) Odhodki financiranja 3.129.844 1.079.370

Znesek v tisočih SIT
Tekoče leto Predhodno leto

K) Izredni odhodki 434.791 903.294
L) Celotni odhodki 25.352.228 21.976.777
M) Presežek prihodkov 319.590 1.682.891
N) Presežek odhodkov 0 0

Bilanca stanja
na dan 31. 12. 2001

Znesek v 000 SIT
Tekoče leto Predhodno leto

Sredstva
Neopredmetena dolgoročna sredstva 373.871 323.870
Opredmetena osnovna sredstva 12.794.815 12.035.688
Dolgoročne finančne naložbe 0 657
Dolgoročne terjatve iz poslovanja 21.871 39.644
Dolgoročno terjatve iz financiranja 2.003.525 2.894.964
Denarna sredstva in zaloge 1.232.029 1.194.045
Kratkoročne finančne naložbe 84.190 80.207
Kratkoročne terjatve iz poslovanja 2.618.552 2.656.599
Kratkoročne terjatve iz financiranja 37.283 6.324
Aktivne časovne razmejitve 585.773 381.345
Skupaj sredstva 19.751.909 19.613.343
Obveznosti
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 951.235 718.999
Kratkoročne obveznosti iz poslovanja 2.242.578 2.132.475
Kratkoročne obveznosti iz financiranja 2.464.976 3.003.154
Pasivne časovne razmejitve 30.372 19.132
Dolgoročne rezervacije 383.995 109
Dolgoročne obveznosti iz poslovanja 0 142.505
Dolgoročne obveznosti iz financiranja 1.268.941 2.233.050
Ugotovljeni poslovni izid 570.276 250.686
Obveznosti za sredstva prejeta
v upravljanje 11.839.536 11.113.233
Skupaj obveznosti 19.751.909 19.613.343
Izvenbilančne evidence 7.941.960 1.774.177

Predsednik Sveta RTV Slovenija
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Št. 3514-18/2002-18 Ob-73492

Upravna enota Ljubljana, izpostava
Vič-Rudnik, Trg MDB 7, 1000 Ljubljana,
na podlagi 2. točke 60. člena Zakona o
varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 32/93 in
1/96), in 159. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99,
70/00), v postopku izdaje lokacijskega
dovoljenja za gradnjo poslovno stanovanj-
skega objekta Trnovska vrata, uvedenem
na zahtevo investitorja, Gradbenega po-
djetja Grosuplje d.d., Emonska 8, Ljublja-
na, s tem

javnim naznanilom
obvešča javnost,

1. da bosta osnutek lokacijskega do-
voljenja za gradnjo poslovno stanovanj-
skega objekta Trnovska vrata, na zemlji-
ščih s parc. št. 244/1-del, 244/2-del,
244/102, 88/2, 1696/18 k.o. Trnovsko
predmestje, s komunalno ureditvijo, ki se-
ga tudi na zemlj. s parc. št. 251/2,
251/3, 1695/1, 1694/2, 242/1,
242/2, 1696/3, 244/94, 244/100,
244/95, 1696/4, 142/5, 142/6,
142/22, 142/2, 1696/16, 1696/5,
1698/2 vse v k.o. Trnovsko predmestje
in poročilo o vplivih na okolje št.
313-001/01 z dne 2. 4. 2002, izdeloval-
ca Oikos d.o.o. iz Domžal, javno pred-
stavljena, oziroma dana javnosti na vpo-
gled in seznanitev od 6. 7. 2002 do 22.
7. 2002 v prostorih investitorja, Gradbe-
nega podjetja Grosuplje d.d., Emonska
8, Ljubljana, vsak delavnik med 9. in 15.
uro.

2. da bo javna obravnava z zaslišanjem
investitorja Gradbenega podjetja Grosu-
plje d.d., Emonska 8, Ljubljana v torek,
23. 7. 2002, ob 10. uri, v Veliki sejni
sobi, Upravne enote Ljubljana, izpostave
Vič-Rudnik, Trg MDB 7, Ljubljana.

3. da se mnenja in pripombe lahko vpi-
šejo v knjigo pripomb, ki je v prostorih
poteka javne razgrnitve, v času javne pred-
stavitve, ali v pisni obliki posredujejo
Upravni enoti Ljubljana, izpostavi Vič-Ru-
dnik, do konca javne predstavitve, kakor
tudi podajo na zapisnik, na javni obravna-
vi.

Vodja izpostave
Egon Breitenberger, univ. dipl. inž.

Povzetek poročila o vplivih na okolje s
sklepno oceno ki ga je izdelal Oikos d.o.o.
iz Domžal, pod št. 313-001/02 dne 2. 4.
2002:

Investitor GPG d.d., Emonska 8, 1000
Ljubljana, namerava zgraditi poslovno sta-
novanjski objekt Trnovska vrata. Nahajal
se bo v območju urejanja VS 2/7 Mur-
gle-del, gradnja bo v morfološki enoti 4B,
k.o. Trnovsko predmestje, kjer so predvi-
dene trgovsko poslovne dejavnosti s sta-
novanji v višjih etažah. Objekt je členjen
na pritlični del, ki je namenjen poslovne-
mu delu in na dvignjeni stanovanjski del.
Poslovne dejavnosti, ki so vezane na večji
obisk strank, se bodo nahajale v SV delu
objekta, mirnejše dejavnosti pa v notra-
njem dvoriščnem delu in na južnem delu
ob Barjanski cesti. V objektu je predvide-

nih 144 stanovanjskih enot (ca. 430 lju-
di). Skupno bo urejenih 450 parkirnih
mest.

V poročilu o vplivih na okolje smo loče-
no obravnavali vplive med gradnjo in med
obratovanjem objekta. Temeljenje z zabi-
janjem pilotov je nesprejemljivo. Z upoš-
tevanjem ukrepov varstva pred hrupom in
dovoljenjem MOP za gradjo objekta, vpliv
ocenjujemo kot velik (3), vendar znotraj
dopustnih meja.

Pri ustrezni vodotesni ureditvi tal objekta
(predvsem kleti) in voznih, manipulativnih,
ter parkirnih površin okoli obravnavanega
objekta, vpliv na vode in tla na obravnavani
lokaciji ali širši okolici, ne bo bistven. Oce-
njujemo ga z oceno (2), vpliv je zmeren.

Gradbena dela imajo posreden vpliv na
onesnaževanje zraka, predvsem preko iz-
pušnih plinov gradbene mehanizacije in
zaradi prašenja. Onesnaženost zraka na
območju se zaradi prometa in ogrevanja
(plin) ne bo bistveno spremenila, vpliv oce-
njujemo z oceno (2), vpliv je zmeren.

Odpadke, ki bodo nastali pri gradnji se
naj ustrezno deponira, odvoz komunalnih
odpadkov je urejen. Vpliv odpadkov na
okolje ocenjujemo z opisno oceno (2),
vpliv je zmeren.

Območje bo z novimi objekti in ureditvijo
zelenih površin dobilo bolj urban in urejen
videz. Spoštujejo naj se glavne zahteve, ki
so jih imeli prebivalci. Vpliv predvidenega
posega na družbeno okolje bo pozitiven.

Na območju posega uspeva velik divji
kostanj (Aesculus hippocastanum L.), ki
je evidentiran kot naravna vrednota. Vpliv
predvidenega posega na naravne vre-
dnote ocenjujemo kot majhen (1).

Ocenjujemo, da je izgradnja in obrato-
vanje poslovno stanovanjskega objekta v
okviru navedenega, ob upoštevanju za-
konskih predpisov, programa obratoval-
nega moritoringa in priporočil za izboljša-
vo projekta (omilitveni ukrepi), z vidika va-
rovanja okolja, sprejemljiva.

Vodja projekta
Ivo Kejžar, univ. dipl. inž. kem.

Ob-73353
Stanovanjski sklad občine Sevnica – v

likvidaciji, s sedežem v Sevnici, Glavni trg
št. 19/a, poziva vse upnike, da prijavijo
svoje terjatve do sklada v roku 30 dni od
te objave. Terjatev se priglasi s pisno vlo-
go, ki se pošlje na sedež sklada.

Likvidacijski upravitelj:
Joško Kovač univ. dipl. ek.

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 121-110/93-008 Ob-73237
Spremeni se ime Sindikata SVIZ Sred-

nja ekonomska in upravno-administra-
tivna šola Kranj in SVIZ Ekonomske šole
Kranj.

Sprememba se z dnem te odločbe vpiše
v evidenco statutov sindikatov pod zap. št.
105.

Št. 028-7/2002-3 Ob-73462

Temeljni akt – Pravila Sindikata vzgo-
je, izobraževanja in znanosti Slovenije,
Andragoški center Republike Sloveni-
je, Šmartinska 134a, Ljubljana, matična
številka 1158597, se z dnem 17. 6. 2002
hrani pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostava
Moste-Polje, Proletarska c. 1, Ljubljana in
je vpisan v evidenci statutov pod zapore-
dno številko 127.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 30723-4/02-10 Ob-73460

Urad RS za varstvo konkurence (Urad)
je dne 27. 6. 2002 na zahtevo Sloven-
skega zavarovalnega združenja GIZ,
Železna cesta 14, Ljubljana, uvedel po-
stopek za podelitev posamične izjeme v
smislu 7. člena ZPOmK. Predmet postop-
ka je presoja Dogovora o sozavarovanju
za zavarovanje odgovornosti zavarovalnih
posrednikov.

Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postop-
ku, da Uradu RS za varstvo konkurence,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo
svojo udeležbo v 30 dneh od objave in da
pošljejo pisna mnenja o postopku ter do-
kumente, ki bi bili lahko pomembni za
odločitev, ne da bi formalno zahtevali sta-
tus udeleženca v postopku. Prijava mora
v skladu s 26. členom ZPOmK vsebovati
navedbe in dokaze, ki izkazujejo pravni
interes prijavitelja za udeležbo v postop-
ku.

Urad RS za vastvo konkurence

Objave po 64. členu
Zakona o medijih

Ob-73373

1. Ime medija: PIL.
Izdajatelj: Mladinska knjiga Založba, d.d.,

Slovenska 29, Ljubljana.
2. Ime medija: ALBERT.
Izdajatelj: Mladinska knjiga Založba, d.d.,

Slovenska 29, Ljubljana.
3. Ime medija: CICIDO.
Izdajatelj: Mladinska knjiga Založba, d.d.,

Slovenska 29, Ljubljana.
4. Ime medija: CICIBAN.
Izdajatelj: Mladinska knjiga Založba, d.d.,

Slovenska 29, Ljubljana.
5. Ime medija: GEA.
Izdajatelj: Mladinska knjiga Založba, d.d.,

Slovenska 29, Ljubljana.
6. Ime medija: PIL PLUS.
Izdajatelj: Mladinska knjiga Založba, d.d.,

Slovenska 29, Ljubljana.
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Ob-73568

Ime javnega glasila: Radio Antena 1.
Izdajatelj: Radio Antena d.o.o., Sloven-

ska 15, 1000 Ljubljana.
Viri financiranja: lastna sredstva družbe

in oglaševanje.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala

oziroma upravljalskih pravic:
– Černe Cecilija, Tomaj 33, 6221 Du-

tovlje,
– Milenko Šetinc, Knezova 26, 1000

Ljubljana,
– Quadrum d.o.o., Tomaj 33, 6221 Du-

tovlje.
Direktor: Leopold Oblak

Ob-73569

Ime javnega glasila: Poslovni Val.
Izdajatelj: Audio d.o.o., Tržaška 55,

1000 Ljubljana.
Viri financiranja: lastna sredstva družbe

in oglaševanje.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala

oziroma upravljalskih pravic: Forcom d.o.o.,
Dunajska 106, 1000 Ljubljana.

Direktor: Leopold Oblak.

Ob-73570

Ime javnega glasila: Radio Belvi.
Izdajatelj: Radio Belvi d.o.o., Šmarjetna

gora 6, 4000 Kranj.
Viri financiranja: lastna sredstva družbe

in oglaševanje.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala

oziroma upravljalskih pravic:
– Tomaž Čop, Blejska Dobrava 41,

4273 Blejska Dobrava,
– Špela Kalan, Poljšica pri Podnartu 6,

4244 Podnart,
– Franc Jekovec, Koroška cesta 20,

4000 Kranj.
Direktor: Špela Kalan

Ob-73571
Ime javnega glasila: Radio Orion.
Izdajatelj: Interteh d.o.o., Robova 5,

1360 Vrhnika.
Viri financiranja: lastna sredstva družbe

in oglaševanje.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala

oziroma upravljalskih pravic: Leopold Ob-
lak, Tomaj 33, 6221 Dutovlje.

Direktor: Meta Erbežnik-Golob

Ob-73572

Ime javnega glasila: Radio Portorož.
Izdajatelj: Enimar d.o.o., Cesta na Mar-

kovec 57, Koper.
Viri financiranja: lastna sredstva družbe

in oglaševanje.
Lastniki, ki imajo več kot 10% kapitala

oziroma upravljalskih pravic:
– Drago Kocjan, Žirje 1, Žirje,
– Ennio Čermelj, Bazoviška 12, Porto-

rož.
Direktor: Tomaž Vodušek

Ob-73573

Ime javnega glasila: Radio Top.
Izdajatelj: Biroteh d.o.o., Hrušica 175,

4276 Hrušica.
Viri financiranja: lastna sredstva družbe

in oglaševanje.

Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala
oziroma upravljalskih pravic: Samo Razin-
ger, Pod hribom 10, Zasip.

Direktor: Samo Razinger

Ob-73574

Ime javnega glasila: Radio Klasik.
Izdajatelj: Mediainvest Kocmut in drugi

k.d., Vodole 34, 2000 Maribor.
Viri financiranja: lastna sredstva družbe

in oglaševanje.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala

oziroma upravljalskih pravic:
– Kocmut Teodor, Arclin 67a, 3211

Škofja vas,
– Hočevar Aleš, Trg Franca Kozarja 14a,

1430 Hrastnik,
– Protner Boštjan, Vodole 34, 2000 Ma-

ribor.
Prokurist: Boštjan Protner

Ob-73575

Ime javnega glasila: Radio Max.
Izdajatelj: Santi d.o.o., Gubčeva 27,

8210 Trebnje.
Viri financiranja: lastna sredstva družbe

in oglaševanje.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala

oziroma upravljalskih pravic:
– Trade Star d.o.o., Dunajska 106,

1000 Ljubljana,
– Nevenka Pevec, Vrhtrebnje 2, 8210

Trebnje.
Direktor: Tomaž Čop

Ob-73576

Ime javnega glasila: Radio Morje.
Izdajatelj: Radio Morje d.o.o., Plenčiče-

va 6, 6310 Izola.
Viri financiranja: lastna sredstva družbe

in oglaševanje.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala

oziroma upravljalskih pravic: Forcom d.o.o.,
Dunajska 106, 1000 Ljubljana.

Direktor: Draško Golubar

Ob-73577

Ime javnega glasila: Radio Val.
Izdajatelj: Quadrum d.o.o., Tomaj 33,

6221 Dutovlje.
Viri financiranja: lastna sredstva družbe

in oglaševanje.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala

oziroma upravljalskih pravic:
– Leopold Oblak, Tomaj 33, Dutovlje,
– Mohorjeva družba, Viktringer Ring 26,

Celovec, Avstrija,
– Franc Koren, Št. Jakob v Rožu 123,

Št. Jakob v Rožu, Avstrija.
Direktor: Leopold Oblak

Ob-73578

Ime javnega glasila: Slovenski Poslov-
ni Kanal.

Izdajatelj: Radio SPK d.o.o., Vojkova 78,
1000 Ljubljana.

Viri financiranja: lastna sredstva družbe
in oglaševanje.

Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala
oziroma upravljalskih pravic: Forcom d.o.o.,
Dunajska 106, 1000 Ljubljana.

Direktor: Leopold Oblak.

Ob-73579
Ime javnega glasila: Radio Šport.
Izdajatelj: Optimedia d.o.o., Celovška

150, 1000 Ljubljana.
Viri financiranja: lastna sredstva družbe

in oglaševanje.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala

oziroma upravljalskih pravic:
– Advanced Multimedia d.o.o., Cesta na

Markovec 57, 6000 Koper,
– Borut Grmšek, Log 1, 1430 Hrastnik,
– Pet Pet d.o.o., Pod obzidjem 26a,

8250 Brežice,
– Radio Val-Oblak k.d., Cesta na Brdo

27, 1000 Ljubljana.
Direktor: Andrej Vodušek

Ob-73580

Ime javnega glasila: Radio Fantasy Ce-
lje.

Izdajatelj: Šprah d.o.o., Škofja vas 51b,
3211 Škofja vas.

Viri financiranja: lastna sredstva družbe
in oglaševanje.

Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala
oziroma upravljalskih pravic:

– Robert Šprah, Škofja vas 51b, 3211
Škofja vas,

– Pet Pet d.o.o., Pod Obzidjem 26a,
8250 Brežice,

– Optimedia d.o.o., Celovška 150,
1000 Ljubljana,

– Mastnak Robert, Plečnikova 20a,
3000 Celje.

Direktor: Robert Šprah

Ob-73581

Ime javnega glasila: Radio Fantasy Ve-
lenje.

Izdajatelj: Šprah d.o.o., Škofja vas 51b,
3211 Škofja vas.

Viri financiranja: lastna sredstva družbe
in oglaševanje.

Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala
oziroma upravljalskih pravic:

– Robert Šprah, Škofja vas 51b, 3211
Škofja vas,

– Pet Pet d.o.o., Pod Obzidjem 26a,
8250 Brežice,

– Optimedia d.o.o., Celovška 150,
1000 Ljubljana,

– Mastnak Robert, Plečnikova 20a,
3000 Celje.

Direktor: Robert Šprah

Ob-73582

Ime javnega glasila: Radio Fantasy Ma-
ribor.

Izdajatelj: Šprah d.o.o., Škofja vas 51b,
3211 Škofja vas.

Viri financiranja: lastna sredstva družbe
in oglaševanje.

Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala
oziroma upravljalskih pravic:

– Robert Šprah, Škofja vas 51b, 3211
Škofja vas,

– Pet Pet d.o.o., Pod Obzidjem 26a,
8250 Brežice,

– Optimedia d.o.o., Celovška 150,
1000 Ljubljana,

– Mastnak Robert, Plečnikova 20a,
3000 Celje.

Direktor: Robert Šprah
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Ob-73583
Ime javnega glasila: Informativni Val.
Izdajatelj: Quadrum d.o.o., Tomaj 33,

6221 Dutovlje.
Viri financiranja: lastna sredstva družbe

in oglaševanje.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala

oziroma upravljalskih pravic:
– Leopold Oblak, Tomaj 33, Dutovlje,
– Mohorjeva družba, Viktringer Ring 26,

Celovec, Avstrija,
– Franc Koren, Št. Jakob v Rožu 123,

Št. Jakob v Rožu, Avstrija.
Direktor: Leopold Oblak

Objave gospodarskih
družb

Ob-73650
Na podlagi 516. člena Zakona o gospo-

darskih družbah uprava družbe TIB Tran-
sport Ilirska Bistrica d. d., Šercerjeva ulica
17, Ilirska Bistrica in uprava družbe TIB Ter-
minal d.d., Šercerjeva ulica 17, Ilirska Bi-
strica, obveščata, da sta dne 3. 7. 2002
Okrožnemu sodišču v Kopru kot registrske-
mu sodišču predložili

pogodbo o pripojitvi
prevzete družbe TIB Terminal d.d. k pre-

vzemni družbi TIB Transport d.d. Pogodbo
o pripojitvi je pred tem na svoji seji dne 26.
6. 2002 pregledal nadzorni svet prevzete
družbe in dne 28. 6. 2002 nadzorni svet
prevzemne družbe.

Sklepe o soglasju pripojitvi bodo družbe-
niki prevzete in prevzemne družbe obravna-
vali vsak na svoji skupščine, dne 5. 8. 2002.

Vsi delničarji prevzete in prevzemne dru-
žbe lahko v roku 1. meseca od objave tega
obvestila vpogledajo gradivo o pripojitvi,
opredeljeno v 516. členu ZGD, in sicer na
sedežu prevzete oziroma prevzemne dru-
žbe vsak delovni dan med 8. in 15. uro na
sedežu prevzete oziroma prevzemne dru-
žbe v Ilirski Bistrici, Šercerjeva 17 (obe dru-
žbi imata sedež na istem naslovu).

TIB Terminal d.d., Ilirska Bistrica
uprava prevzete družbe:

Milan Šajn
TIB Transport d.d.

uprava prevzemne družbe:
Milan Šajn

Ob-73347
Uprava družbe Restavracija Iskra

Kranj, gostinske storitve in trgovina, d.d.,
Savska loka 1, Kranj, objavlja, da je dne
28. 6. 2002 predložila Okrožnemu sodišču
v Kranju delitveni načrt družbe.

Delitveni načrt je pregledal tudi nadzorni
svet družbe in nanj ni imel pripomb. Delni-
čarje obveščamo, da bo delitveni načrt in
vsa z zakonom predpisana dokumentacija v
zvezi z delitvijo na vpogled na sedežu dru-
žbe od 29. 7. 2002 do 29. 8. 2002. Upra-
va družbe bo delničarjem na seji skupščine
razložila vsebino delitvenega načrta in jih
seznanila z vsemi bistvenimi spremembami
premoženja od sestave delitvenega načrta
do dne seje skupščine.

Restavracija Iskra, d.d., Kranj

Ob-73355

Družba Audit – družba za revizijo in
svetovanje d.o.o. Murska Sobota, Lendav-
ska 18, matična številka 5794986 v skladu s
533.f členom ZGD objavlja obvestilo o pre-
dložitvi delitvenega načrta po katerem se
družba deli z oddelitvijo s prenosom posa-
meznih delov premoženja na novo kapitalsko
družbo, ki se ustanovi zaradi oddelitve.

Delitveni načrt je bil predložen Okrožne-
mu sodišču v Murski Soboti dne 27. 6.
2002.

Upniki družbe imajo pravico, da se jim
na njihovo zahtevo najkasneje naslednji de-
lovni dan po njihovi zahtevi brezplačno da
na razpolago prepis delitvenega načrta.

Audit družba za revizijo
in svetovanje d.o.o., Murska Sobota

Ob-73489

Infond Zlat, pooblaščena investicij-
ska družba, d.d., Ulica Vita Kraigherja 5,
Maribor (v nadaljevanju: prenosna družba),
ki je na podlagi sklepa skupščine prenosne
družbe z dne 24. 5. 2001 v postopku raz-
delitve na tri nove družbe: Infond Holding,
d.d., Infond ID, d.d. in Infond PID, d.d. v
smislu določbe 533. f člena Zakona o go-
spodarskih družb obvešča:

1. da je dne 26. 4. 2001 sodnemu re-
gistru Okrožnega sodišča v Mariboru pre-
dložila delitveni načrt Infond Zlat, poobla-
ščena investicijska družba, d.d.,

2. da imajo delničarji na sedežu družbe
Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor v času ura-
dnih ur med 9. in 12. uro pravico do pregle-
da:

– delitvenega načrta in zaključnih bilanc
prenosne družbe po stanju na dan 28. 2.
2001,

– letnega poročila prenosne družbe za
zadnje tri poslovna leta,

– poročila uprave o delitvi, poročila nad-
zornega sveta o pregledu delitve ter

– poročila o reviziji delitve.
Navedene listine so bile dane na vpo-

gled tudi na skupščini družbe dne 24. 5.
2001, prav tako pa bo njihov prepis v skla-
du z zakonom na zahtevo delničarjev ali
upnikov brezplačno posredovan najkasneje
naslednji dan od dane zahteve.

3. da bo obveščala delničarje o vseh
pomembnejših spremembah premoženja v
obdobju od sestave delitvenega načrta ter
dajala vsa potrebna pojasnila v zvezi z deli-
tvijo družbe.

Infond Zlat, d.d.
direktor

Marko Planinšec

Ob-73397

Skladno z določili Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS, št. 56/99) objavljamo
povzetek revidiranega letnega poročila za leto 2001.

BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2001 (v tisoč SIT)
2001 2000

Stalna sredstva 775.201 785.303
Gibljiva sredstva 382.340 346.482
SKUPAJ SREDSTVA 1,157.541 1,131.785
Kapital 903.075 882.907
Dolgoročne rezervacije 24.610 47.531
Dolgoročne obveznosti 5.054 8.122
Kratkoročne obveznosti iz poslovanja 141.592 112.784
Kratkoročne obveznosti iz financiranja 83.003 80.441
Pasivne časovne razmejitve 207 0
SKUPAJ OBVEZNOSTI 1,157.541 1,131.785

IZKAZ USPEHA ZA LETO 2001 (v tisoč SIT)
2001 2000

Čisti prihodek iz prodaje 642.598 546.013
Spremembe vrednosti zalog 19.582 9.261
Vrednost usred.last.sred. 1.479 3.039
Kosmati donos iz poslovanja 663.659 558.313
Stroški blaga materiala storitev 436.115 337.019
Stroški dela 201.029 194.900
Amortizacija osnovnih sredstev 53.266 51.582
Odpisi obratnih sredstev 8.947 5.350
Drugi odhodki poslovanja 3.034 2.609
Izguba iz poslovanja -38.732 -33.147
Prihodki iz financiranja 29.748 4.633
Odhodki iz financiranja 17.201 22.650
Izguba iz rednega delovanja -26.185 -51.164
Izredni prihodki 28.515 34.117
Izredni odhodki 440 5.893
Celotna izguba 0 -22.940
Čisti dobiček poslovnega leta 1.890
Čista izguba poslovnega leta -22.940
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IZKAZ FINANČNIH TOKOV ZA LETO 2001 (v tisoč SIT)
2001 2000

Nerazporejeni dobiček tekočega leta 1.890
Izguba tekočega leta -22.940
Uskladitve na finan.tokove iz poslovne dejavnosti 32.618 20.699
Spremembe gibljivih sredstev -52.904 960
Spremembe kratkoročnih obveznosti 29.015 28.588
Čisti pritoki/odtoki poslovne dejavnosti 10.619 27.307
Čisti pritoki/odtoki investicijske dejavnosti -41.390 -19.538
Čisti pritoki/odtoki dejavnosti financiranja 17.771 -5.952
Skupno zmanjšanje finančnih pritokov -13.000
Skupno povečanje fin.pritokov pred učinki reval. 1.817
Skupaj učinki revalorizacije 6.720
Začetna denarna sredstva 13.624 5.087
Končna denarna sredstva 624 13.624

Računovodske izkaze je pregledala revi-
zijska hiša Iteo-Abeceda, d.o.o.Ljubljana in
podala naslednje mnenje: po našem mne-
nju računovodski izkazi, navedeni zgoraj v
vseh pomembnejših pogledih podajajo re-
snično in pošteno sliko finančnega stanja
podjetja Creina d.d. Kranj na dan 31. de-
cembra 2001 in rezultate njegovega poslo-
vanja ter gibanja finančnih tokov v letu, ki se
končuje z navedenim datumom, v skladu s
slovenskimi računovodskimi standardi. Let-
no poročilo je skladno z revidiranimi raču-
novodskimi izkazi.

Letno poročilo lahko vsi zainteresirani
dobijo na sedežu družbe Mirka Vadnova 8,
Kranj.

Creina d.d. Kranj

Odkupi poslovnih deležev
družb

Ob-73484
Papirnica Vevče d.d., Vevška cesta 52,

1260 Ljubljana - Polje, obvešča delničarje,
da je večinski delničar Brigl & Bergmeister
GmbH, Niklasdorf, Proleber Straβe 10, Av-
strija, kot lastnik 77,6656% delnic, kupil še
3,2552% delnic in je sedaj lastnik
80,9208% vseh delnic Papirnice Vevče d.d.

Uprava Papirnice Vevče d.d.

Sklici skupščin in nasprotni
predlogi

Ob-73501

Popravek

Pri objavi sklica 4. redne skupščine del-
nipke družbe SCT d.d. Ljubljana, Slovenska
56, Ljubljana, ki bo v ponedeljek, 29. julija
2002, ob 12. uri v dvorani A Gospodarske
zbornice Slovenije, Dimičeva 13 v Ljubljani,
objavljeni v Uradnem listu RS, št. 57 z dne
28. 6. 2002, je v točki 4.4. prišlo do napa-
ke. Besedilo se pravilno glasi:

4.4. Prenos drugih rezerv na dolgoroč-
ne rezervacije.

Na predlog uprave in nadzornega sveta
se druge rezerve, ki so bile oblikovane ob
izdelavi otvoritvene bilance, v višini

2.512,802.178,43 SIT skupaj s pripada-
jočo revalorizacijo izločijo iz bilančne pozi-
cije druge rezerve ter se prenesejo na dol-
goročne rezervacije.

SCT, d.d.

Ob-73259
Na podlagi VII.3. točke Statuta družbe

Pohištvo Brežice, proizvodnja in prodaja po-
hištva d.d., sklicujem

8. sejo skupščine
družbe Pohištvo Brežice, proizvodnja in

prodaja pohištva d.d.
ki bo v 12. 8. 2002 ob 9. uri na sedežu

družbe v Brežicah.
Dnevni red:
1. Otvoritev 8. seje skupščine delniške

družbe, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev
delovnih teles.

Uprava in nadzorni svet predlagata spre-
jem naslednjega sklepa:

1.1. Za predsedujočo skupščine se ime-
nuje Ada Gole Grandovec, za preštevalca
glasov pa Janez Vovk in Branka Faleskini.

1.2. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Uporaba bilančnega dobička.
2.1. Uprava je skupščini predložila Let-

no poročilo družbe za leto 2001 z mnenjem
revizorja in pisno Poročilo nadzornega sve-
ta delniške družbe, s katerim le-ta sprejema
Letno poročilo družbe za leto 2001 in daje
pozitivno stališče k revizijskemu poročilu.

2.2. Uporaba bilančnega dobička.
Uprava in nadzorni svet predlagata spre-

jem naslednjega sklepa: zaradi pokrivanja
izgube iz preteklih let, družba v letu 2001
ne izkazuje bilančnega dobička.

2.3. Razrešnica upravi in nadzornemu
svetu.

Uprava in nadzorni svet predlagata spre-
jem naslednjega sklepa: skupščina upravi
in nadzornemu svetu podeljuje razrešnico.

3. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Uprava in nadzorni svet predlagata spre-
jem naslednjega sklepa: sprejmejo se spre-
membe in dopolnitve ter prečiščeno bese-
dilo statuta družbe Pohištvo Brežice, proiz-
vodnja in prodaja pohištva, d.d.

4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2002.

Nadzorni svet predlaga sprejem nasled-
njega sklepa: za revidiranje računovodskih
izkazov za leto 2002 se imenuje revizijska
hiša Dinamic, d.o.o.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji, ki

so vpisani v delniško knjigo na dan skupšči-
ne, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
svojo udeležbo sporočijo upravi najpozneje
24 ur pred pričetkom skupščine.

Udeležence pozivamo, da vsaj uro pred
začetkom skupščine v sprejemni pisarni pre-
vzamejo gradivo in glasovnice.

Glasuje se z glasovnicami, osebno ali po
pooblaščencu.

Gradivo za skupščino, vključno s predlo-
gom sprememb in dopolnitev statuta dru-
žbe, s predlogi sklepov, je na vpogled vsem
delničarjem vsak delovni dan od 9. do 12.
ure v tajništvu družbe.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

predloge sklepov k posameznim točkam
dnevnega reda, ali predloge glede dnevne-
ga reda, za katere želijo, da se o njih pravo-
časno seznanjeni vsi delničarji, pisno spo-
ročijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine.

Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, se določi oziroma razglasi polurni
odmor, po katerem se skupščina vnovič se-
stane. V tem primeru je skupščina sklepčna
ne glede na višino zastopanega kapitala.

Pohištvo Brežice, d.d.
uprava

Ob-73262
Na podlagi določil 6.3. Statuta delniške

družbe TIB Terminal d.d. Ilirska Bistrica in v
skladu z določbami Zakona o gospodarskih
družbah uprava sklicuje

12. sejo skupščine
delniške družbe TIB Terminal d.d.

Ilirska Bistrica
ki bo v ponedeljek, dne 5. 8. 2002 ob 9.

uri v dvorani Avtošole Breza v Ilirski Bistrici.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti skupščine in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa: po ugotovitvi sklepčno-
sti se izvoli predsednika skupščine in ime-
nuje preštevalca glasov.

Seji bo prisostvoval notar Dravo Ferligoj
iz Kopra.

2. Seznanitev skupščine z letnim poroči-
lom družbe za poslovno leto 2001 in s po-
ročilom nadzornega sveta o sprejemu let-
nega poročila za poslovno leto 2001.

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom družbe za poslovno leto
2001 in s poročilom nadzornega sveta o
sprejemu letnega poročila za poslovno leto
2001.

3. Ugotovitev bilančne izgube.
Predlog sklepa: na dan 31. 12. 2001

znaša bilančna izguba 2,345.404,24 SIT in
je sestavljena iz nepokrite izgube družbe za
leto 2001. Bilančna izguba se pokrije iz
zakonskih rezerv v celoti.

4. Podelitev razrešnice upravi in nadzor-
nemu svetu za poslovno leto 2001.

Predlog sklepa: skupščina v skladu z
282.a člena Zakona o gospodarskih dru-
žbah potrjuje in odobri delo uprave in nad-
zornega sveta v poslovnem letu 2001 in
jima za leto 2001 tudi podeljuje razrešnico.

5. Soglasje skupščine k predlagani pri-
pojitvi.
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Predlog sklepa: skupščina delničarjev
soglaša s pripojitvijo družbe TIB Terminal
d.d. k družbi TIB Transport, d.d. na podlagi
predložene pogodbe o pripojitvi.

6. Predlog nagrade članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme sk-
lep, da se skladno z določilom 276. člena
Zakona o gospodarskih družbah v breme
poslovnih stroškov tekočega leta izplača na-
grada članom nadzornega sveta v skupnem
znesku 4,000.000 SIT bruto in sicer tako,
da predsednik nadzornega sveta za svoje
delo prejme 1,000.000 SIT bruto, ostali
člani pa po 600.000 SIT bruto.

7. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2002.

Predlog sklepa: za revizijo poslovanja
družbe TIB Terminal d.d. Ilirska Bistrica, se
za leto 2002 imenuje revizijska hiša KPMG
Slovenija, d.o.o., Ljubljana.

Prijava udeležbe na skupščini
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci

morajo družbi prijaviti svojo udeležbo na
skupščini, in sicer najmanj 3 dni pred skli-
cano sejo.

Prijava mora prispeti na naslov družbe naj-
kasneje do 2. 8. 2002. Prijavo je mogoče
poslati s priporočeno pošto, s telegramom na
naslov družbe ali po telefaksu 05/71-41-105.
V prijavi se navede ime in priimek oziroma
firmo delničarja, naslov oziroma sedež delni-
čarja ter število delnic, ki jih ima delničar. V
prijavi se lahko navede tudi ime in priimek
pooblaščenca ter njegov naslov.

Pooblaščenci, ki zastopajo več delničar-
jev, lahko pošljejo družbi seznam delničar-
jev, ki jih zastopajo skupaj s predhodno na-
vedenimi podatki. Pisna pooblastila morajo
pooblaščenci predložiti najkasneje ob pri-
glasitvi udeležbe na zasedanju skupščine
družbe.

Gradivo
Gradivo za sejo skupščine je na vpogled

na sedežu družbe TIB Terminal d.d., Šer-
cerjeva 17, 6250 Ilirska Bistrica, vsak de-
lovni dan med 10. in 12. uro od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.

Ponovno zasedanje
Če v prvem sklicu skupščina ob napove-

dani uri ne bo sklepčna (15% osnovnega
kapitala), bo ponovna seja skupščine v skla-
du z določili istega dne ob 10. uri v istem
prostoru z istim dnevnim redom.

TIB Terminal d.d., Ilirska Bistrica
uprava

Milan Šajn

Ob-73263
Na podlagi točke 6.3. in 6.5. Statuta

delniške družbe TIB Transport, d.d., Ilirska
Bistrica in v skladu z določbami Zakona o
gospodarskih družbah uprava sklicuje

6. sejo skupščine
delniške družbe TIB Transport, d.d.,

Ilirska Bistrica
ki bo v ponedeljek, dne 5. 8. 2002 ob

12. uri v dvorani Avtošole Breza v Ilirski
Bistrici.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti skupščine in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa: po ugotovitvi sklepčno-
sti se izvoli predsednika skupščine in ime-
nuje preštevalca glasov.

Seji bo prisostvoval notar Dravo Ferligoj
iz Kopra.

2. Seznanitev skupščine z letnim poroči-
lom družbe za poslovno leto 2001 in s po-
ročilom nadzornega sveta o sprejemu let-
nega poročila za poslovno leto 2001.

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom družbe za poslovno leto
2001 in s poročilom nadzornega sveta o
sprejemu letnega poročila za poslovno leto
2001.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička.

Predlog sklepa: na dan 31. 12. 2001
znaša bilančni dobiček družbe TIB Tran-
sport, d.d., 49,927.741,63 SIT in ostane
nerazporejen.

4. Podelitev razrešnice upravi in nadzor-
nemu svetu za poslovno leto 2001.

Predlog sklepa: skupščina v skladu z
282.a člena Zakona o gospodarskih dru-
žbah potrjuje in odobri delo uprave in nad-
zornega sveta v poslovnem letu 2001 in
jima za leto 2001 tudi podeljuje razrešni-
co.

5. Soglasje skupščine k predlagani pri-
pojitvi.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
soglaša s pripojitvijo družbe TIB Terminal
d.d. k družbi TIB Transport, d.d., na podlagi
predložene pogodbe o pripojitvi.

6. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: sprejme se spremem-

ba statuta družbe TIB Transport, d.d., Ilir-
ska Bistrica v predloženem besedilu, če
skupščina delničarjev pod 5. točko dnev-
nega reda sprejme soglasje k pripojitvi dru-
žbe TIB Terminal d.d. k družbi TIB Tran-
sport, d.d.

7. Predlog nagrade članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme sk-
lep, da se skladno z določilom 276. člena
ZGD v breme poslovnih stroškov tekočega
leta izplača nagrada članom nadzornega
sveta v skupnem znesku 4,000.000 SIT
bruto, in sicer tako, da predsednik nadzor-
nega sveta za svoje delo prejme 1,000.000
SIT bruto, ostali člani pa po 600.000 SIT
bruto.

8. Imenovanje novega člana nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: na podlagi odstopne iz-
jave se z dnem 5. 8. 2002 razreši članstva v
nadzornem svetu družbe TIB Transport, d.d,
Ilirska Bistrica Zoran Bošković. Za novega
člana nadzornega sveta družbe se imenuje
Zdenko Pavček za obdobje od 5. 8. 2002
do 3. 7. 2005.

9. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: članom nadzornega sve-
ta se za njihovo delo izplača sejnina in si-
cer: za predsednika v znesku 55.000 SIT
neto, za ostale člane 45.000 SIT neto na
sejo.

10. Imenovanje pooblaščenega revizor-
ja za leto 2002.

Predlog sklepa: za revizijo poslovanja
družbe TIB Transport, d.d., Ilirska Bistrica,
se za leto 2002 imenuje revizijska hiša
KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.

Prijava udeležbe na skupščini
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci

morajo družbi prijaviti svojo udeležbo na
skupščini, in sicer najmanj 3 dni pred skli-
cano sejo.

Prijava mora prispeti na naslov družbe
najkasneje do 2. 8. 2002. Prijavo je mogo-
če poslati s priporočeno pošto, s telegra-
mom na naslov družbe ali po telefaksu
05/71-41-105. V prijavi se navede ime in
priimek oziroma firmo delničarja, naslov ozi-
roma sedež delničarja ter število delnic, ki
jih ima delničar. V prijavi se lahko navede
tudi ime in priimek pooblaščenca ter njegov
naslov.

Pooblaščenci, ki zastopajo več delničar-
jev, lahko pošljejo družbi seznam delničar-
jev, ki jih zastopajo skupaj s predhodno na-
vedenimi podatki. Pisna pooblastila morajo
pooblaščenci predložiti najkasneje ob pri-
glasitvi udeležbe na zasedanju skupščine
družbe.

Gradivo
Gradivo za sejo skupščine je na vpogled

na sedežu družbe Šercerjeva 17, 6250 Ilir-
ska Bistrica, v kadrovski službi družbe vsak
delovni dan med 10. in 12. uro od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.

Ponovno zasedanje
Če v prvem sklicu skupščina ob napove-

dani uri ne bo sklepčna (15% osnovnega
kapitala), bo ponovna seja skupščine v skla-
du z določili istega dne ob 13. uri v istem
prostoru z istim dnevnim redom.

TIB Transport, d.d., Ilirska Bistrica
uprava

Milan Šajn

Ob-73265
Na podlagi 34. do 35. člena statuta dru-

žbe D.P. Tabor, d.d. Ljubljana, Tabor 9,
uprava sklicuje

1. skupščino družbe
D.P. Tabor, družba pooblaščenka, d.d.,

Ljubljana, Tabor 9,
ki bo dne 7. 8. 2002 ob 13. uri na

sedežu družbe v Ljubljani, Tabor 9, z na-
slednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočega skupščini: Radigoj

Kobal,
– dve preštevalki glasov: Zdenka Per-

dan, Marinka Polšak.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka

Nada Kumar.
2. a) Predložitev letnega poročila za leto

2001 in pisnega poročila nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila (274.a člen Za-
kona o gospodarskih družbah).

Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep:
skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2001 in s pisnim poročilom nadzor-
nega sveta o preveritvi letnega poročila za
2001.

b) Bilančni dobiček za leto 2001.
Uprava in nadzorni svet predlagata skup-

ščini, da sprejme naslednji sklep: ugotovi
se, da znaša bilančni dobiček družbe D.P.
Tabor, d.d., na dan 31. 12. 2001: 0 SIT.
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c) Podelitev razrešnice direktorju in čla-
nom nadzornega sveta za leto 2001.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: skupšči-
na podeli razrešnico direktorju družbe in
članom nadzornega sveta družbe za leto
2001.

3. Sprejem sklepa o izplačilu vmesnih
dividend.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: delničarjem se iz-
plača vmesna dividenda v znesku
3,728.704 SIT, to je 56 SIT bruto dividen-
de na delnico.

Družba bo delničarjem izplačala dividen-
de najkasneje do 31. 8. 2002, in sicer po
stanju delničarjev, vpisanih v delniško knji-
go družbe, ki se vodi v centralnem registru
pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi
d.d. Ljubljana, na dan zasedanja skupščine.

4. Sprejem sklepa o imenovanju nadzor-
nega sveta.

Uprava predlaga, da skupščina sprejme
naslednji sklep: po ugotovitvi, da so dose-
danji člani nadzornega sveta imenovani do
prve redne skupščine, skupščina izvoli na-
slednje člane nadzornega sveta:

1. Radigoj Kobal,
2. Katarina Gosak,
3. Anton Ožbolt.

5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2001 in pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poro-
čila, bo na voljo na sedežu družbe, vsak
delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Po-
oblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevze-
ma glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skup-
ščina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

D.P. Tabor, d.d. Ljubljana
direktorica

Lilijana Bole

Ob-73266
Na podlagi 16. člena Statuta podjetja

Magneti Ljubljana, d.d., Ljubljana, Stegne
37, uprava družbe sklicuje redno letno

11. skupščino
Magneti Ljubljana, podjetja za

proizvodnjo magnetnih materialov, d.d.
Skupščina bo 27. 8. 2002 ob 13.30 v

jedilnici na sedežu podjetja, Ljubljana, Steg-
ne 37.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Skupščina imenuje organe skupščine:
– predsednik skupščine Albert Erman,
– verifikacijska komisija:

– predsednik Alenka Čepirlo,
– član Ida Milkovič,
– član Karel Šubelj.

3. Predstavitev letnega poročila in poro-
čila nadzornega sveta za poslovno leto
2001.

4. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitev razrešnice.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se ugotovljeni bilančni do-
biček v višini 508,547.189,17 SIT v skladu
z določbami 228., 274.a in 282. člena ZGD
uporabi za:

– prenos v druge rezerve iz dobička v
znesku 28.204,24 SIT (preneseni dobiček
iz leta 1997),

– preneseni dobiček iz preteklih let v
znesku 384,210.144,26 SIT (leto 1998
104,579.884,12 SIT, leto 1999
158,813.263,10 SIT, leto 2000
120,816.996,04 SIT) ostane v celoti ne-
razporejen,

– čisti dobiček leta 2001 znaša
124,308.840,67 SIT in ostane v celoti ne-
razporejen.

V skladu z 282.a členom ZGD skupšči-
na družbe podeljuje upravi in nadzornemu
svetu razrešnico za delo v poslovnem letu
2001.

5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revidiranje računovodskih izkazov za leto
2002.

Predlog sklepa: skupščina imenuje EOS
– Revizija d.o.o., Ljubljana za revizijo poslo-
vanja družbe Magneti Ljubljana d.d. za leto
2002.

6. Določitev višine sejnine za člane nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: višina sejnine za pred-
sednika nadzornega sveta znaša 250 EUR,
za člane pa 200 EUR.

Letno poročilo družbe za poslovno leto
2001 bo delničarjem na vpogled v tajništvu
sedeža družbe v Ljubljani, Stegne 37, vse
delovne dni med 8. in 12. uro.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji in člani nadzornega sveta, ne glede na
to, če niso delničarji.

Navodila za glasovanje
Glasovanje o točkah 1., 2. in 6. dnevne-

ga reda poteka javno, glasovanje o točkah
3., 4. in 5. dnevnega reda poteka z glasov-
nicami.

Način glasovanja
Osebno oziroma po pooblaščencu ali za-

stopniku, na podlagi glasovnice, ki jo prej-
me delničar ob prihodu na skupščino v za-
meno za vabilo.

Pooblastilo mora biti pisno. Vsebovati
mora ime in priimek ter naslov pooblastitelja
in pooblaščenca, kraj ter podpis pooblasti-
telja.

Če sklic skupščine ni uspešen, se skup-
ščina ponovi istega dne ob 15. uri v istih
prostorih.

Skupščina bo veljavna, če bo zastopa-
nega 15% osnovnega kapitala.

Magneti Ljubljana d.d.
direktor podjetja

Albert Erman, univ. dipl. inž.

Ob-73267
Na podlagi 14. člena Statuta podjetja

Magneti Plus, d.d., Ljubljana, Stegne 37,
uprava družbe sklicuje redno letno

7. skupščino
Magneti Plus, trgovina in storitve d.d.

Skupščina bo 27. 8. 2002 ob 14. uri v
jedilnici na sedežu podjetja, Ljubljana, Steg-
ne 37.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Skupščina imenuje organe skupščine:
– predsednik skupščine Albert Erman,
– verifikacijska komisija:

– predsednik Alenka Čepirlo,
– član Ida Milkovič,
– član Karel Šubelj.

3. Predstavitev letnega poročila družbe
Magneti plus d.d. in poročila nadzornega
sveta za poslovno leto 2001.

4. Predstavitev letnega poročila Skupi-
ne Magneti plus d.d. – poročila nadzornega
sveta za poslovno leto 2001.

5. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitev razrešnice.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se ugotovljeni bilančni do-
biček v višini 445,997.218,73 SIT v skladu
z določbami 228., 274.a in 282. člena ZGD
uporabi za:

– preneseni dobiček iz preteklih let zna-
ša 330,496.580,51 SIT (leto 1997
41,749.825,62 SIT, leto 1998
64,718.839,52 SIT, leto 1999
104,721.495,57 SIT in leto 2000
119,306.419,80 SIT) in se razdeli:

– za dividende: 11,817.080 SIT,
– ostane nerazporejen:

318,679.500,51 SIT,
– čisti dobiček leta 2001 znaša

115,500.638,22 SIT in ostane v celoti ne-
razporejen.

Bruto dividenda na delnico znaša 4.280
SIT in se izplača v nerevaloriziranem znesku
po stanju delniške knjige na dan sklepa
skupščine.

V skladu z 282.a členom ZGD skupšči-
na družbe podeljuje upravi in nadzornemu
svetu razrešnico za delo v poslovnem letu
2001.

6. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revidiranje računovodskih izkazov za leto
2002.

Predlog sklepa: skupščina imenuje EOS
– Revizija d.o.o., Ljubljana za revizijo poslo-
vanja družbe Magneti plus d.d. za leto
2002.
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7. Določitev višine sejnine za člane nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: višina sejnine za pred-
sednika nadzornega sveta znaša 250 EUR,
za člane pa 200 EUR.

Letni poročili družbe Magneti Plus in
Skupine Magneti plus za poslovno leto
2001 bo delničarjem na vpogled v tajništvu
sedeža družbe v Ljubljani, Stegne 37, vse
delovne dni med 8. in 12. uro.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji in člani nadzornega sveta, ne glede na
to, če niso delničarji.

Navodila za glasovanje
Glasovanje o 1., 2. in 7. točkah dnevne-

ga reda poteka javno, glasovanje o točkah
3., 4., 5. in 6. dnevnega reda poteka z
glasovnicami.

Način glasovanja
Osebno oziroma po pooblaščencu ali za-

stopniku, na podlagi glasovnice, ki jo prej-
me delničar ob prihodu na skupščino v za-
meno za vabilo.

Pooblastilo mora biti pisno. Vsebovati
mora ime in priimek ter naslov pooblastitelja
in pooblaščenca, kraj ter podpis pooblasti-
telja.

Če sklic skupščine ni uspešen, se skup-
ščina ponovi istega dne ob 15.30 v istih
prostorih.

Skupščina bo veljavna, če bo zastopa-
nega 15% osnovnega kapitala.

Magneti Plus d.d.
direktor podjetja

Albert Erman, univ. dipl. inž.

Št. 60/02 Ob-73269
Na podlagi 11. člena Statuta delniške

družbe Sadjarstvo Mirosan d.d., Kasaze
95, Petrovče, uprava sklicuje

7. skupščino delničarjev,
dne 6. 8. 2002 ob 13. uri na sedežu

družbe, Kasaze 95, Petrovče.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti ter seznanitev z dnevnim redom.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: ugotovi se sklepčnost skupščine o
njem pa ne glasuje.

2. Izvolitev predsednika skupščine, dveh
preštevalcev glasov in imenovanje notarja.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:

– za predsednika skupščine se izvoli
Franc Žužej,

– za preštevalca se izvolita Nada Puntar
in Evelin Urankar,

– za notarja se imenuje Srečko Gabrilo.
3. Sprejem sklepov o uporabi bilančne-

ga dobička in o podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.

Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:

3.1 Skupščina se je seznanila s poroči-
lom nadzornega sveta o sprejemu letnega
poročila za leto 2001. Izhajajoč iz sprejete-
ga letnega poročila ugotovi:

a) Višina bilančnega dobička po stanju
na dan 31. 12. 2001 znaša 35,722.664,82
SIT.

b) Del bilančnega dobička v višini
10,072.470 SIT oziroma 205 SIT bruto na
delnico se nameni za izplačilo dividend. Di-

vidende se izplačajo iz prenesenega čiste-
ga dobička za leto 1998 v znesku
1,250.733,30 SIT, za leto 1999 v znesku
3,056.200,23 SIT in del dobička za leto
2000 v višini 4,089.666,04 SIT s pripada-
jočim revalorizacijskim delom v znesku
1,675.870,43 SIT.

Pri obračunu izplačila dividend se lastne
delnice odštejejo od stanja v delniški knjigi.

Upravičenci do dividende so delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD na
dan 29. 7. 2002. Dividenda se izplača v
roku 30 dni od sprejema sklepa na skupšči-
ni.

c) O delu bilančnega dobička v višini
25,650.194,82 bo odločeno v naslednjih
letih.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:

3.2. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno le-
to 2001.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2002.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-
vizorja družbe za poslovno leto 2002 se
imenuje Revizijska družba Abeceda d.o.o.
Celje.

5. Poslovanje z lastnim skladom delnic
ter pooblastilo za nakup lastnih delnic.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:

5.1. Skupščina pooblašča upravo dru-
žbe, da lahko po svojem preudarku in v
dobrobit družbe kupi lastne delnice družbe
s tem, da

a) najvišja nakupna cena ne sme prese-
gati 50% knjigovodske vrednosti delnice na
dan odkupa, najnižja pa ne manj kot 2.000
SIT/delnico.

b) Skupni nominalni znesek kupljenih
delnic ne sme presegati 10% osnovnega
kapitala.

Pooblastilo iz 1. točke tega sklepa velja
18 mesecev od dneva sprejetja tega skle-
pa.

5.2. Uprava lahko lastne delnice nameni
za izplačilo nagrad upravi in nadzornemu
svetu.

5.3. Skupščina pooblašča upravo, da
lahko lastne delnice umakne brez nadaljnje-
ga sklepanja o zmanjševanju osnovnega ka-
pitala družbe.

Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu dru-
žbe vsak delovnik od ponedeljka do petka,
med 12. in 14. uro.

Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklica skupščine pisno podajo družbi ra-
zumno utemeljen nasprotni predlog sklepov.
Uprava in nadzorni svet bosta o morebitnih
predlogih sprejela svoja stališča najkasneje
dvanajst dni po sklicu skupščine in o tem
obvestila delničarje z objavo na enak način,
kot je objavljen ta sklic.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo lastniki na-

vadnih delnic z oznako G oziroma njihovi
pooblaščenci, zastopniki, člani nadzornega
sveta in uprave. Glasovalno pravico imajo
delničarji s številom glasov, ki je enako števi-
lu delnic, ki jih imajo delničarji vpisane v del-
niški knjigi pri KDD Ljubljana na 10 (deseti)
dan pred datumom zasedanja skupščine t.j.
29. 7. 2002. Od tega dne pa do dneva po

končanem zasedanju ni prenosa lastništva
delnic v delniški knjigi. Pravico do udeležbe
na skupščini in glasovalno pravico imajo del-
ničarji, ki najkasneje v 3 dneh pred sejo skup-
ščine upravi družbe pisno prijavijo svojo ude-
ležbo, to je do 2. 8. 2002 do 10. ure.

Vsaka delnica velja 1 glas. Udeleženci
se pred sejo skupščine prijavijo v sprejemni
pisarni pol ure pred začetkom zasedanja. V
sprejemni pisarni so najavljeni udeleženci
dolžni podpisati seznam navzočih udeležen-
cev in prevzeti glasovalne lističe, ki služijo
kot vstopnica za udeležbo na skupščini, in
druga gradiva.

Navodilo za glasovanje
V vseh točkah dnevnega reda je glaso-

vanje javno. Sklepi se sprejemajo z nava-
dno večino oddanih glasov, razen pod 5.
točko, kjer je potrebna 3/4 večina.

Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu

oziroma zastopniku, in sicer na podlagi gla-
sovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu v
sejno dvorano. Pooblastilo za zastopanje
na skupščini mora biti pisno. Za fizične ose-
be mora vsebovati ime in priimek, naslov,
navodila za glasovanje, kraj in datum ter
podpis pooblastitelja in podatke o poobla-
ščencu; za pravne osebe pa ime in priimek,
naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in
žig pooblastitelja.

Opozorilo! Če skupščina ob napovedani
uri ne bo sklepčna, se počaka pol ure. Čez
pol ure je skupščina sklepčna ne glede na
število navzočih glasov.

Sadjarstvo Mirosan d.d.
uprava

Ob-73331
Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-

darskih družbah in 73. člena Statuta Kovi-
noplastike Lož Družbe pooblaščenke d.d.
uprava družbe sklicuje

4. redno skupščino
Kovinoplastike Lož Družbe

pooblaščenke d.d.,
ki bo v četrtek 8. avgusta 2002 ob 17.

uri v jedilnici v Ložu, Lož, C. 19. oktobra
57, 1386 Stari trg pri Ložu.

Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti, izvolitev delovnih teles skupščine,
ter ugotovitev prisotnosti notarke.

Predlog sklepa: za predsednika skup-
ščine se izvoli Marko Žnidaršič. Ugotovi se,
da je skupščina sklepčna.

Za preštevalca glasov se izvoli Meta Turk
in Matjaž Lekan. Ugotovi se prisotnost vab-
ljene notarke Drage Intihar.

2. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pre-

dlagane spremembe statuta na predlog
uprave družbe in nadzornega sveta.

3. Predložitev letnega poročila in poro-
čila nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina se je sezna-
nila s poročilom nadzornega sveta z dne
19. 6. 2002 o sprejemu letnega poročila za
leto 2002.

4. Sklepanje o uporabi bilančnega do-
bička in o podelitvi razrešnice upravi.

Predlog sklepa:
4.1. Bilančni dobiček za leto 2001 zna-

ša 52,049.000 SIT. Dividenda za leto 2001
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znaša bruto 80 SIT na delnico, kar znaša
skupaj 31,318.080 SIT.

Preostanek bilančnega dobička v višini
20,730.920 SIT se nameni za (druge) re-
zerve.

Pravico do dividende imajo imenske del-
nice v lasti pravnih in fizičnih oseb (razen
delnic, ki so v skladu lastnih delnic). Rok za
izplačilo dividend delničarjem je 60 dni od
dneva sprejetja na skupščini.

4.2. Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta Kovinoplastike Lož Dru-
žbe pooblaščenke d.d. v poslovnem letu
2001 ter se upravi in članom nadzornega
sveta v smislu drugega odstavka 282.a čle-
na ZGDF podeli razrešnica.

5. Nagrada članom nadzornega sveta in
določitev sejnine.

Predlog sklepa:
5.1. Predsedniku in članom nadzornega

sveta se določi sejnina v naslednjih višinah:
– za predsednika 20.000 SIT,
– za člane 10.000 SIT.
6. Sklep o pridobivanju lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev po-

oblašča upravo družbe, da kupuje v sklad
lastnih delnic z namenom umika kapitala in z
nameni, določeni v 1., 2., 3. in 6. alinei 240.
člena ZGD. Vir za pridobitev lastnih delnic so
rezerve za lastne deleže. Uprava družbe lah-
ko izključi predkupno pravico pri nakupu ali
prodaji obstoječim delničarjem. Družba bo
kupovala lastne delnice po ceni, ki bo višja
od 1.000 SIT. Družba bo prodajala lastne
delnice po ceni, ki bo najmanj 1.750 SIT.
Družba oblikuje sklad lastnih delnic do višine
10% osnovnega kapitala. Uprava lahko umak-
ne lastne delnice brez nadaljnjega sklepanja
o zmanjšanju osnovnega kapitala. Ta sklep
velja 18 mesecev od sprejema.

7. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta skupščina imenuje za revizorja družbe
za poslovno leto 2002 revizijsko hišo –
KPMG.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino delniške družbe je

delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
Ložu, Lož, C. 19. oktobra 57, 1386 Stari
trg pri Ložu, v pisarni predsednika uprave
družbe, vsak delovni dan od 7. do 10. ure,
od dneva sklica skupščine do dneva zase-
danja skupščine.

Nasprotne predloge k posameznim toč-
kam dnevnega reda lahko delničarji vložijo v
pisni obliki z obrazložitvijo predloga v 7 dneh
po objavi sklica skupščine, na upravo družbe.

Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in uresni-

čevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knji-
go na dan 30. 7. 2002 in ki bodo sami ali
preko svojih zakonitih zastopnikov ali poo-
blaščencev pisno prijavili svojo udeležbo na
skupščini najmanj 3 dni pred dnem sklica
skupščine.

Delničarji na skupščini glasujejo osebno,
po pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi
glasovnice, ki jo prejmejo ob vstopu v skup-
ščinski prostor, ko tudi podpišejo seznam
prisotnih udeležencev.

Delničarji, pooblaščenci ali zastopniki se
izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim po-
oblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpi-
som iz sodnega registra.

Prostor, v katerem bo potekala skupšči-
na, bo odprt dve uri pred začetkom skup-
ščine.

Če skupščina ob predpisani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne, to je 8. avgusta 2002 ob 18. uri v
istem prostoru.

Po ponovnem sklicu bo skupščina odlo-
čala ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Kovinoplastika Lož
Družba pooblaščenka d.d.

uprava družbe

Ob-73332
Na podlagi 34. člena Statuta družbe Le-

sokov, trgovina na veliko in malo in od-
kup, Brežice d.d., C. bratov Cerjakov 43,
sklicuje nadzorni svet

9. sejo skupščine,
ki bo dne 12. 8. 2002 ob 14. uri na

sedežu družbe v Brežicah, Cesta bratov
Cerjakov 43.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-

sa po predlogu uprave.
3. Predstavitev letnega revidiranega poro-

čila za leto 2001, pisnega poročila nadzorne-
ga sveta po 274.a členu ZGD-F in podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
pisnim poročilom nadzornega sveta o pre-
veritvi in potrditvi letnega poročila družbe za
leto 2001 in podeljuje razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za leto 2001.

4. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
višina sejnin članom nadzornega sveta, kot
jo predlaga uprava družbe.

5. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa: imenuje se revizorja po

predlogu nadzornega sveta.
6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino je delničarjem na

vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan
med 8. in 14. uro.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se
pisno prijavijo tri dni pred skupščino in so
kot lastniki delnic na dan sklica skupščine
vpisani v delniško knjigo.

Delničarji lahko v tednu dni po sklicu
skupščine podajo predlog za dopolnitev
dnevnega reda, oziroma nasprotne pre-
dloge na sedežu družbe. Predlogi delničar-
jev so lahko le pisni in razumno utemeljeni.

Če skupščina ob napovedani uri ne bi
bila sklepčna, se skupščina ponovi istega
dne ob 15. uri v istih prostorih, na kateri se
veljavno odloča ne glede na višino zastopa-
nega kapitala.

Lesokov Brežice d.d.
nadzorni svet

Ob-73363
Na podlagi 47. člena statuta družbe

Elektro Gorenjska, javno podjetje za distri-
bucijo električne energije, d.d., Kranj, Ul.
Mirka Vadnova 3a, uprava družbe sklicuje

5. skupščino družbe
Elektro Gorenjska, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
ki bo v četrtek, dne 8. 8. 2002 ob 13.

uri v Kranju, Ul. Mirka Vadnova 3a (sejna
soba II. nadstr.) z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka

Neffat,
– verifikacijska komisija v sestavi:

– predsednik: Ignac Ahačič,
– preštevalki glasov: Jana Koprivni-

kar-Šavs, Rozalija Sabo.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Vojko

Pintar.
2. Sprememba dejavnosti družbe ter

spremembe in dopolnitve statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skup-

ščini, da sprejme naslednji sklep:
a) Dejavnost družbe se uskladi z Uredbo

o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 2/2002).

b) Dejavnost družbe se razširi z nasled-
njimi dejavnostmi:

– E/40.132 Trgovanje z električno ener-
gijo

– K/74.130 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja

– K/74.400 Oglaševanje
c) Sprejmejo se spremembe in dopolni-

tve statuta družbe in čistopis statuta družbe.
3. Sprejem sprememb in dopolnitev po-

slovnika o delu skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skup-

ščini, da sprejme naslednji sklep: sprejme-
jo se spremembe in dopolnitve ter čistopis
poslovnika o delu skupščine.

4. a) Predložitev letnega poročila za leto
2001 z mnenjem revizorja in pisnega poro-
čila nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila (274.a člen Zakona o gospodar-
skih družbah).

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: skupšči-
na se seznani z letnim poročilom za leto
2001 z mnenjem revizorja in pisnim poroči-
lom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila.

b) Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2001.

Uprava in nadzorni svet predlagata skup-
ščini, da sprejme naslednji sklep: skupšči-
na podeli razrešnico upravi družbe in čla-
nom nadzornega sveta družbe za leto 2001.

5. Sprejem Temeljev poslovne politike
družbe Elektro Gorenjska, d.d. za leto
2002.

Uprava predlaga skupščini, da ob pozi-
tivnem mnenju nadzornega sveta sprejme
naslednji sklep: skupščina sprejme Temelje
poslovne politike družbe Elektro Gorenjska,
d.d. za leto 2002 v predloženem besedilu.

6. Ugotovitev o izteku mandata članom
nadzornega sveta in izvolitev članov nadzor-
nega sveta predstavnikov delničarjev.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: po ugotovitvi, da
se je dosedanjim članom nadzornega sve-
ta: Jožetu Resmanu, Miroslavu Pengalu, Vla-
dimirju Vastlu, Marijani Mali, Mariji Malovrh



Stran 4966 / Št. 59 / 5. 7. 2002 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

in Mihaelu Žumru iztekel mandat, skupščina
izvoli naslednje člane nadzornega sveta,
predstavnike delničarjev:

1. Franca Beravsa, Zikova 7, Kamnik
2. Miroslava Pengala, Dacarjeva 35, Le-

sce
3. Aleksandra Ravnikarja, Krašnova ul.

19, Kranj
4. Vido Lorber, Razlagova 24, Maribor
za naslednje mandatno obdobje.
Skupščina se seznani, da je svet delav-

cev družbe izvolil dva člana nadzornega sve-
ta, predstavnika delavcev, za naslednje
mandatno obdobje.

7. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2002.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2002 skupščina
imenuje družbo Deloitte&Touche, revizija,
d.o.o., Dunajska 9, Ljubljana.

8. Sprejem sklepa o višini sejnin nadzor-
nega sveta družbe.

Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: sejnina za predsednika nad-
zornega sveta znaša 35%, za člane nadzor-
nega sveta pa 25% povprečne mesečne
plače v dejavnosti, v katero sodi družba,
vendar največ v višini 80.000 SIT bruto za
predsednika in 57.140 SIT bruto za člane.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Po-
oblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu upra-
ve na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevze-
ma glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skup-
ščina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje eno uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Elektro Gorenjska, d.d. Kranj
uprava

Ob-73369
Na podlagi določil Statuta uprava družbe

Hidrotehnik Vodnogospodarsko podjetje
d.d., Slovenčeva 97, Ljubljana v soglasju z
nadzornim svetom sklicuje

6. letno skupščino družbe
Hidrotehnik d.d., Ljubljana

ki bo dne 6. 8. 2002 ob 12. uri v prosto-
rih družbe na Slovenčevi 97, Ljubljana.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave: ugotovi se sklep-

čnost skupščine, izvolijo se delovni organi
skupščine, predsednik skupščine in prešte-
valca glasov.

2. Spremembe in dopolnitve statuta dru-
žbe.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:

a) Spremeni se firma družbe tako, da se
po novem glasi:

Firma družbe je: Hidrotehnik Vodnogo-
spodarsko podjetje d.d.

b) Dejavnost družbe se uskladi z Uredbo
o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 2/02).

c) Skupščina sprejme spremembe in do-
polnitve statuta družbe v predloženem be-
sedilu in čistopis statuta družbe.

3. Seznanitev z letnim poročilom uprave
in pisnim poročilom nadzornega sveta za
leto 2001.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznanja z letnim poro-
čilom za leto 2001 in pisnim poročilom nad-
zornega sveta o preveritvi letnega poročila.

4. Podelitev razrešnice za leto 2001.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: skupščina potrjuje in odobri delo di-
rektorja in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2001 ter podeljuje direktorju družbe in
članom nadzornega sveta razrešnico za po-
slovno leto 2001.

5. Sprejem sklepa o razporeditvi dobič-
ka za poslovno leto 2000.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: nerazporejen čisti dobiček poslovne-
ga leta 2000 se razporedi še v znesku
20,378.880 SIT, in sicer:

– 15,378.880 SIT za izplačilo dividend
v višini bruto 40 SIT na delnico;

– 2,500.000 SIT za izplačilo nagrad čla-
nom nadzornega sveta;

– 2,500.000 SIT za izplačilo udeležbe v
dobičku upravi in širšemu vodstvu podjetja.

Znesek 12,132.723,23 SIT, skupaj z
revalorizacijskim popravkom v znesku
3,385.106,43 SIT, ostane nerazporejen.

Zneski se izplačajo najkasneje v roku 60
dni po zasedanju skupščine.

Družba bo dividende izplačala delničar-
jem, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD
dva delovna dneva po seji skupščine.

6. Predlog za uporabo bilančnega do-
bička leta 2001.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: ustvarjeni bilančni dobiček leta 2001
v znesku 23,948.574,41 SIT ostane neraz-
porejen.

7. Imenovanje revizorja za leto 2002.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-

vizorja poslovnih izkazov leta 2002 se ime-
nuje družba EOS Revizija d.o.o., Družba za
revidiranje, Dunajska 106, Ljubljana.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so na dan 1. 8. 2002
vpisani v delniško knjigo, ki se vodi v cen-
tralnem registru KDD – Centralni klirinški
depotni družbi d.d., Ljubljana in bodo sami
ali prek svojih zakonitih zastopnikov ali poo-
blaščencev pisno prijavili svojo udeležbo na
skupščini najmanj 3 dni pred zasedanjem
skupščine.

Pooblaščenci in zastopniki morajo prija-
vi na skupščino obvezno priložiti pismeno
pooblastilo za zastopanje.

Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemnem pro-
storu skupščine, in sicer uro pred začet-
kom zasedanja, kjer bodo s podpisom potr-
dili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, po-
trebno za glasovanje.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh po objavi sklica.

Vse gradivo za skupščino je na vpogled
v tajništvu podjetja, vsak delovni dan od 10.
do 12. ure, oziroma za informacije pokličite
po tel. 01/53-41-597.

Hidrotehnik d.d., Ljubljana
uprava

Andrej Bukovec, univ. dipl. ek.

Ob-73397
Na podlagi 6.2 točke Statuta družbe

Creina d.d. Kranj sklicuje uprava družbe

4. skupščino družbe

ki bo 6. 8. 2002 ob 12. uri v sejni sobi
družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 8.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in predstavitev vabljenega notarja.
Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa št. 1: izvolijo se predla-

gani organi.
2. Spremembe statuta.
Predlog sklepa št. 2: skupščina sprejme

spremembe in dopolnitve statuta ter spre-
membe dejavnosti v predlaganem besedilu.

3. Predložitev letnega poročila za leto
2001 z mnenjem revizijske hiše, pisnega
poročila nadzornega sveta k letnemu poro-
čilu in sklepa o uporabi bilančnega dobička
ter podelitev razrešnice upravi in nadzorne-
mu svetu.

Predlog sklepa št. 3:
Bilančni dobiček za leto 2001 znaša

16,413.595,02 SIT in se uporabi:
– za oblikovanje drugih rezerv družbe v

višini 8,206.797,51 SIT,
– del bilančnega dobička v višini

8,206.797,51 SIT ostane nerazporejen.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in

nadzornemu svetu za poslovno leto 2001.
4. Imenovanje revizorja družbe za leto

2002.
Predlog sklepa št. 4: za izvedbo revizije

računovodskih izkazov družbe v letu 2002
se imenuje revizijska hiša ITEO-Abeceda,
d.o.o. Ljubljana.

5. Določitev sejnin
Predlog sklepa št. 5: potrdijo se predla-

gane sejnine.
Gradivo za skupščino s predlagano spre-

membo statuta in letno poročilo je delničar-
jem na vpogled na sedežu družbe vsak de-
lavnik med 12. in 14. uro od dneva objave
do dneva zasedanja skupščine.

Morebitni nasprotni predlogi delničarjev
k posameznim točkam dnevnega reda mo-
rajo biti v pisni obliki, razumno utemeljeni in
poslani v roku 7 dni po objavi tega sklica v
tajništvo družbe.

Skupščine se lahko udeležijo lastniki del-
nic ter njihovi pooblaščenci in zastopniki
pod pogojem, da najmanj tri dni pred skup-
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ščino upravi družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Pooblaščenec delničarja mora prijavi
predložiti tudi pisno pooblastilo, ki mora biti
skladno z zakonodajo.

Delničarji glasujejo osebno, po zastopni-
ku ali pooblaščencu na podlagi glasovnic.

Delničarje naprošamo, da se javijo v
sprejemnici 30 minut pred začetkom skup-
ščine, da podpišejo listo prisotnih ter pre-
vzamejo glasovalne lističe.

Pravico do glasovanja imajo delničarji, ki
so na dan 3. 8. 2002 vpisani v delniško
knjigo, ki se vodi pri KDD.

Kolikor skupščina ob napovedani uri ne
bo sklepčna, se po eno urnem premoru
skupščina ponovno sestane in veljavno odlo-
ča ne glede na višino zastopanega kapitala.

Creina d.d. Kranj
direktor

Zaletelj Peter, org. dela

Št. 30 Ob-73446
Na podlagi člena 7. 3. Statuta družbe

Tehniška založba Slovenije, d. d.,
Ljubljana, Lepi pot 6 sklicujem

7. sejo skupščine delničarjev družbe,
ki bo v torek, 6. 8. 2002, ob 13. uri v

prostorih Tehniške založbe Slovenije, d. d.,
Ljubljana, Lepi pot 6.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sk-

lepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina družbe izvoli

delovna telesa skupščine:
– za predsednika skupščine Ludvika

Kalužo,
– za preštevalko glasov Branko Pirc,
– za izdelavo notarskega zapisnika no-

tarko Nevenko Tory iz Ljubljane.
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagani dnevni red.
4. Sprejem statuta.
Predlog sklepa: statut v predlagani ob-

liki, ki v celoti nadomesti sedanjega skup-
ščina sprejme.

5. Uporaba bilančnega dobička.
– Uprava je skupščini predložila Letno

poročilo družbe za leto 2001 z mnenjem
revizorja in pisno Poročilo nadzornega sve-
ta družbe, s katerim le-ta sprejema Letno
poročilo uprave in daje pozitivno mnenje k
revizijskemu poročilu.

– Uporaba bilančnega dobička
Bilančni dobiček družbe po stanju

31. 12. 2001 znaša 29,408.876,55 SIT.
Predlog sklepa: skupščina dodeli upravi

družbe in nadzornemu svetu razrešnico za
leto 2001.

– Bilanči dobiček družbe po stanju
31. 12. 2001 se uporabi:

– nagrada članom nadzornega sveta
1,650.000 SIT bruto,

– predsednik nadzornega sveta
660.000 SIT bruto,

– član nadzornega sveta 495.000 SIT
bruto,

– član nadzornega sveta 495.000 SIT
bruto,

– za dividende delničarjem
27,758.876,55 SIT.

Nagrada članom nadzornega sveta se
izplača v gotovini.

Dividende in nagrada se izplačajo do
30. septembra 2002. Upravičenci do divi-
dend so imetniki delnic, ki so vpisani v izpisu
KDD na dan 8. 8. 2002.

6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta skupščina za revizorja računovodskih
izkazov za leto 2002 imenuje revizijsko pod-
jetje Pricewaterhousecoopers, Ljubljana.

Gradivo
Gradivo za skupščino je delničarjem na

vpogled na sedežu družbe v Ljubljani, Lepi
pot 6, v tajništvu uprave, tel. 47-902-14,
vse delovne dni od 9. do 14. ure.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo ter na njej

razpravljajo in glasujejo delničarji, njihovi
pooblaščenci in zastopniki, ki s priporoče-
nim pismom, ki prispe na sedež družbe naj-
kasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine,
prijavijo upravi družbe svojo udeležbo na
skupščini. Udeleženci se ob prihodu na
skupščino identificirajo z osebnim dokumen-
tom. Prostor zasedanja skupščine bo odprt
30 minut pred zasedanjem skupščine.

Za udeležbo na skupščini se delničar
izkaže z dokumentom, ki se primerja z izpi-
som delničarjev Tehniške založbe Slovenije
pri Klirinško depotni družbi, pooblaščenec
delničarja pa še s pisnim pooblastilom del-
ničarja. Pooblastilo za zastopanje je treba
deponirati na sedežu družbe vsaj tri dni pred
skupščino.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se skupščina čez eno uro po-
novno sestane. V drugem sklicu je skupšči-
na sklepčna ne glede na število prisotnih
delnic.

Tehniška založba Slovenije, d. d.
direktor družbe

Ob-73475
Na podlagi Statuta družbe Casino Mari-

bor, igre na srečo d.d., Glavni trg 1, Mari-
bor ter skladno z določili Zakona o gospo-
darskih družbah, uprava družbe sklicuje:

VI. redno sejo skupščine
delniške družbe Casino Maribor, igre

na srečo d.d., Maribor,
ki bo dne 8. 8. 2002, ob 12. uri v pro-

storih družbe Casino Maribor d.d., Glavni
trg 1, Maribor.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovni orga-

ni skupščine. Izvolijo se predsednik Andrej
Ketiš, preštevalka glasov Nevenka Selinšek.
Skupščini bo prisostvoval notar Bukovič Fri-
derik iz Maribora.

3. Seznanitev z revidiranim letnim poro-
čilom družbe za leto 2001, poročilom nad-
zornega sveta in sprejem sklepa o pokritju
izgube.

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
revidiranim letnim poročilom družbe za leto
2001 in poročilom nadzornega sveta o pre-
veritvi letnega poročila za poslovno leto
2001 in se upravi in nadzornemu svetu po-
deli razrešnica za delo v poslovnem letu
2001. Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih
let v višini 39,491.860,11 SIT se razporedi
za pokrivanje izgube iz prejšnjih let v višini

17,771.059 SIT in za delno pokrivanje iz-
gube leta 2001 v višini 21,720.801,11 SIT.
Preostanek izgube iz leta 2001 v višini
8,129.824,02 SIT se pokrije iz naslova re-
valorizacijskega popravka osnovnega kapi-
tala, ki 31. 12. 2001 znaša 39,599.122,10
SIT.

4. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za

poslovno leto 2002 se imenuje Iteo-Abece-
da.

5. Dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa:
7. člen: se spremeni ter se glasi: “vse

delnice so bile ob ustanovitvi v lasti Republi-
ke Slovenije”.

10. člen: se spremeni ter se glasi: “dru-
žba je po vpisu lastninskega preoblikovanja
v sodni register odprla delniško knjigo in
vanjo vpisuje vse imenske delnice iz 6. čle-
na tega statuta. Družba lahko pooblasti za
vodenje knjige klirinško depotno družbo”.

29. člen: se črta, posledično se vsi na-
slednji členi preštevilčijo.

41. člen po novem 40. člen: izpustijo se
besede “in s pisnim vabilom vsem delničar-
jem”.

43. člen: se črta, posledično se vsi
naslednji členi preštevilčijo.

47. člen po novem 45. člen: se spreme-
ni ter se glasi: “uprava mora sestaviti letno
poročilo v dveh mesecih po koncu poslov-
nega leta in ga predložiti nadzornemu svetu
skupaj z revizijskim poročilom ter k temu
priložiti predlog za uporabo bilančnega do-
bička, ki ga bo predložila skupščini. Nad-
zorni svet mora preveriti sestavljeno poroči-
lo in obravnavati in predložiti predlog za upo-
rabo bilančnega dobička, ki ju je predložila
uprava v roku meseca dni svoje poročilo
izročiti upravi”.

48. člen po novem 46. člen: se spreme-
ni ter se glasi: “ko nadzorni svet potrdi letno
poročilo, je letno poročilo sprejeto. Uprava
je pooblaščena, da izplačuje dividende tudi
med letom (vmesne dividende) glede na
predviden dobiček tekočega leta. Izplačilo
dividend odobri nadzorni svet. Vmesne divi-
dende ne smejo biti višje od 1/2 vrednosti
predvidenega dobička po oblikovanju rezerv,
niti od polovice dobička preteklega leta”.

49. člen po novem 47. člen: se spreme-
ni ter se glasi: družba oglaša v Uradnem
listu RS, lahko pa tudi v drugih sredstvih
javnega obveščanja.

53. člen: se črta, posledično se vsi na-
slednji členi preštevilčijo.

55. člen po novem 52. člen: se spreme-
ni ter se glasi: “za uskladitev splošnih aktov
s tem statutom je zadolžena uprava. Spre-
membe splošnih aktov sprejema uprava. Do
uveljavitve nove zakonodaje je nadzorni svet
pristojen tudi za imenovanje in razrešitev
prvostopenjskih in drugostopenjskih orga-
nov, ki odločajo o pravicah, obveznostih in
odgovornostih zaposlenih.

6. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člana nadzornega

sveta družbe Casino Maribor d.d., ki zasto-
pa Mestno občino Maribor se imenuje Sla-
va Kurtin.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
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na sedežu družbe.
Delničarje naprošamo, da svojo udele-

žbo na skupščini prijavijo družbi pisno naj-
kasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.

Vljudno prosimo udeležence, da se uro
pred pričetkom zasedanja skupščine prija-
vijo predstavniku družbe na mestu, kjer bo
zasedanje skupščine in s podpisom sezna-
ma prisotnih delničarjev potrdijo svojo pri-
sotnost na zasedanju skupščine. Za udele-
žbo na zasedanju skupščine se fizične ose-
be izkažejo z osebnim identifikacijskim do-
kumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim
pooblastilom.

Gradivo za skupščino je na voljo na se-
dežu družbe vsak delavnik od 8. do 12. ure
do dneva zasedanja skupščine.

Skupščina veljavno odloča, če so navzo-
či delničarji z glasovalno pravico, ki pred-
stavlja vsaj 15% zastopanega kapitala. V pri-
meru, da ne bo moč zagotoviti sklepčnosti
ob prvem sklicu, bo ponovno zasedanje
skupščine na istem kraju čez eno uro, ko se
bo odločalo ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Casino Maribor d.d.
uprava

Ob-73486
V skladu s Statutom delniške družbe in

Zakonom o gospodarskih družbah sklicuje
uprava

9. skupščino
delniške družbe Gopek d.d., Nova

Gorica, Prvomajska 37,
ki bo v četrtek, 22. 8. 2002, ob 15.15

na sedežu družbe (menza) Prvomajska 37,
Nova Gorica.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skup-

ščina sklepčna. Izvolijo se organi skupščine
po predlogu uprave in nadzornega sveta in
potrdi se notarka Eva Lučovnik iz Nove Go-
rice.

2. Spremembe Statuta družbe Gopek
d.d. Nova Gorica.

Predlog sklepa: skupščina sprejme spre-
membe Statuta delniške družbe in preči-
ščeno besedilo Statuta, ki jih predlagata
uprava in nadzorni svet.

3. Obravnava poročila nadzornega sve-
ta o letnem poročilu družbe za leto 2001,
sklepanje o uporabi bilančnega dobička za
leto 2001 ter o dodelitvi razrešnice nadzor-
nemu svetu in upravi družbe.

Predlog sklepa:
3.1. Skupščina se seznani s poročilom

nadzornega sveta o letnem poročilu družbe
za leto 2001.

3.2. Stanje kapitala družbe na dan 31.
12. 2001 znaša 640,008.064,07 SIT. Od
tega se revalorizacijski popravek osnovne-
ga kapitala v višini 32,240.250 SIT, vplača-
ni presežek kapitala v višini 2,154.100 SIT
in ustrezni revalorizacijski popravek vplača-
nega presežka kapitala v višini 833.441 SIT
razporedijo na druge rezerve iz dobička.

Bilančni dobiček v višini
531,435.318,07 SIT se uporabi na nasled-
nji način:

– preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let
z ustreznimi revalorizacijskimi popravki v vi-

šini 493,882.253,78 SIT se nameni za dru-
ge rezerve iz dobička v višini
492,963.246,58 SIT in za povečanje re-
zerv za lastne delnice v višini 919.007,20
SIT;

– čisti dobiček poslovnega leta v višini
37,553.064,29 SIT ostane nerazporejen in
bo skupščina odločala o njem v naslednjih
letih.

3.3. Skupščina dodeli upravi in nadzor-
nemu svetu razrešnico za leto 2001.

4. Sprejem sklepa o odobrenem kapita-
lu.

Predlog sklepa: uprava je pooblaščena,
da v petih letih po sprejemu teh sprememb
Statuta poveča osnovni kapital za znesek, ki
je enak višini polovice zneska osnovnega
kapitala družbe, to je za 24,400.000 SIT.
Povečanje osnovnega kapitala se lahko iz-
vede z izdajo novih delnic za denarne ali
stvarne vložke. Nove delnice se izdajo de-
lavcem družbe, vse skladno s pravili delni-
ške družbe. Dotedanji delničarji imajo v so-
razmerju s svojimi deleži v osnovnem kapi-
talu prednostno pravico do vpisa novih del-
nic.

Uprava družbe je pooblaščena, da po
povečanju osnovnega kapitala iz naslova
odobrenega kapitala ustrezno prilagodi Sta-
tut, tako da se določbe Statuta ujemajo z
novimi dejstvi nastalimi s povečanjem osnov-
nega kapitala.

5. Odkup lastnih delnic.
Predlog sklepa: upravo družbe se poo-

blašča, da v roku 18 mesecev od dneva
tega sklepa izvrši nakup 10% lastnih delnic
v nominalni višini 4,880.500 SIT, in sicer
po oceni, ki ni nižja od 80% in ne višja od
130% nominalne vrednosti delnice. Upravo
družbe se pooblašča, da v soglasju z nad-
zornim svetom odproda ali umakne vse pri-
dobljene lastne delnice brez nadaljnjega
sklepanja družbe o zmanjšanju osnovnega
kapitala.

Uprava se pooblašča, da po zmanjšanju
osnovnega kapitala družbe zaradi umika la-
stnih delnic ustrezno prilagodi Statut, tako
da se določbe Statuta ujemajo z novimi dej-
stvi, nastalimi z zmanjšanjem osnovnega ka-
pitala.

6. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revi-

zorja za leto 2002 se imenuje revizorska
družba AB-EKO d.o.o., Solkan.

Na seji lahko glasujejo le tisti delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci (pooblastilo
dati upravi družbe), ki svojo udeležbo potr-
dijo pri Jež Zdenki ali Prinčič Silvani, najka-
sneje tri dni pred zasedanjem skupščine.

Pisno gradivo in čistopis Statuta je na
vpogled na sedežu družbe pri Jež Zdenki,
in sicer vsak dan med 14. in 15. uro.

Gopek d.d.
uprava

Ob-73530
Na podlagi 7.3.3. točke Statuta delni-

ške družbe SVEA Lesna industrija d.d. Za-
gorje ob Savi sklicuje uprava

8. skupščino delničarjev
družbe SVEA d.d. Zagorje ob Savi,
ki bo dne 5. 8. 2002 ob 12. uri v konfe-

renčni sobi družbe, Cesta 20. julija 23, Za-
gorje ob Savi z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je skup-
ščina sklepčna.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predla-

ganega predsednika skupščine, prešteval-
ca glasov ter ugotovi prisotnost notarja.

3. Spremembe Statuta družbe SVEA Le-
sna industrija d.d. Zagorje ob Savi.

Predlog sklepa: skupščina sprejme spre-
membe Statuta delniške družbe, ki jih pre-
dlagata uprava in nadzorni svet.

4. Obravnava poročila nadzornega sve-
ta o letnem poročilu družbe za leto 2001,
sklepanje o uporabi bilančnega dobička za
leto 2001 ter o podelitvi razrešnice nadzor-
nemu svetu in upravi družbe.

Predlog sklepa:
1. Na predlog uprave in nadzornega sve-

ta skupščine sprejme naslednji sklep: skup-
ščina se seznani z letnim poročilom družbe
za leto 2001 in pisnim poročilom nadzorne-
ga sveta o preveritvi letnega poročila.

2. Bilančni dobiče družbe SVEA d.d. po
stanju 31. 1. 2001 znaša skupaj
302,217.040,13 SIT. Uprava in nadzorni
svet skupščini delničarjev predlagata, da se
bilančni dobiček leta 2001 uporabi kot sle-
di:

– del nerazporejenega dobička z revalo-
rizacijskim popravkom leta 1996 se razpo-
redi za izplačilo nagrade upravi
3,003.614,59 SIT,

– del nerazporejenega dobička z revalo-
rizacijskim popravkom leta 1996 se razpo-
redi za izplačilo dividend delničarjem druž-
be 12,613.566 SIT, kar znaša 42 SIT bruto
dividende na delnico. Do dividend so upra-
vičeni delničarji, ki so vpisani v centralni
register KDD na dan sklica skupščine. Divi-
dende se delničarjem izplačajo najkasneje
do 21. 12. 2002.

– 70% preostanka čistega dobička
(286,599.859,54 SIT) se razporedi v dru-
ge rezerve iz dobička: 200,619.901,86 SIT

– 41,800.501,11 SIT iz dobička leta
1997,

– 59,367.006,92 SIT iz dobička leta
1998,

– 52,922.620,94 SIT iz dobička leta
1999,

– 30,926.810,88 SIT iz dobička leta
2000,

– 15,602.961,91 SIT iz dobička leta
2001.

Nerazporejeni (preneseni dobiček)
85,979.957,86 SIT.

3. Skupščina podeli upravi in nadzorne-
mu svetu družbe razrešnico za poslovno le-
to 2001.

5. Imenovanje revizorja račnovodskih iz-
kazov za leto 2002.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje družbo Iteo Abe-
ceda d.o.o. iz Ljubljane, za revizorja raču-
novodskih izkazov SVEA d.d. za leto 2002.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Popolno gradivo k posameznim točkam

dnevnega reda lahko delničarji vpogledajo
na sedežu družbe Cesta 20. julija 23, Za-
gorje ob Savi, vsak delovnik od 8. do
12. ure.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki.
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Pravico do udeležbe na skupščini bodo lah-
ko uresničevali tisti delničarji, ki bodo vpisa-
ni v delniško knjigo družbe 10 dni pred
sklicem skupščine in če bodo najkasneje 3
dni pred zasedanjem skupščine prijavili
upravi družbe svojo udeležbo na skupščini.
Pooblastilo mora biti pisno.

Če bo sklic skupščine neuspešen, se
skupščina sklicuje ponovno istega dne ob
13. uri v istem prostoru. Po ponovnem sklli-
cu bo skupščina veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega kapitala.

SVEA Lesna industrija d.d.,
Zagorje ob Savi

uprava
generalni direktor

mag. Miroslav Štrajhar

Ob-73531
Na osnovi točke 7.5. Statuta delniške

družbe Gozdno gospodarstvo Nazarje, skli-
cuje uprava

3. sejo skupščine
družbe Gozdno gospodarstvo Nazarje,

d.d.,
ki bo v torek, 13. avgusta 2002, ob 15.

uri v prostorih Delavskega doma Nazarje
(mala dvorana), Savinjska cesta 2, Nazarje.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklep-

čnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
ter ugotovitev, da je na skupščini prisoten
notar Avgust Ribič iz Velenja, ki bo sestavil
zapisnik.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:

1.1. Ugotovi se, da je skupščina sklep-
čna.

1.2. Za predsednika skupščine se izvo-
li: Jure Prebil, univ. dipl. inž. gozd.

1.3. Za preštevalca glasov se izvolita:
Matej Pečovnik in Marica Tevž.

2. Seznanitev skupščine s sprejetim let-
nim poročilom za poslovno leto 2001 in s
poročilom nadzornega sveta GG Nazarje,
d.d.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina delničarjev GG Nazarje,
d.d., se seznani s sprejetim letnim poroči-
lom za poslovno leto 2001 in s poročilom
nadzornega sveta GG Nazarje, d.d.

3. Predlog za uporabo bilančnega do-
bička in podelitev razrešnice upravi in nad-
zornemu svetu.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: bilančni dobiček družbe ostane ne-
razporejen.

Skupščina delničarjev GG Nazarje po-
deli razrešnico upravi – direktorju družbe in
nadzornemu svetu za poslovanje v letu
2001.

4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2002.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za po-
oblaščeno revizijsko družbo za revidiranje
računovodskih izkazov za poslovno leto
2002 se imenuje Plus Revizija, d.o.o., Ljub-
ljana.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Popolno gradivo za skupščino je delni-

čarjem na vpogled na sedežu družbe Sa-
vinjska cesta 4, Nazarje, vsak delovnik od
ponedeljka do petka od 9. do 12. ure, od

dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-
čarji družbe, ki so na dan 31. 7. 2002
vpisani kot lastniki delnic v delniško knjigo
družbe pri KDD, njihovi pooblaščenci in za-
stopniki, ki najkasneje 3 dni pred zaseda-
njem skupščine upravi družbe prijavijo svo-
jo udeležbo na skupščini.

Pooblastilo za zastopanje fizične osebe
na skupščini mora vsebovati ime in priimek,
naslov, navodila za glasovanje, kraj in da-
tum ter podpis pooblastitelja in pooblaščen-
ca; za pravne osebe ime in priimek, naslov
pooblaščenca, firmo ter podpis in žig poo-
blastitelja. Pooblastilo mora biti pisno do-
stavljeno upravi družbi in ostane shranjeno
pri družbi.

Prijavljene udeležence pozivamo, da svoj
prihod na skupščino potrdijo pol ure pred
začetkom skupščine s predložitvijo osebne-
ga dokumenta, s podpisom potrdijo svojo
udeležbo v listi udeležencev ter prevzamejo
glasovalne lističe.

Nasprotne predloge k posameznim toč-
kam dnevnega reda lahko delničarji vložijo v
pisni obliki z obrazložitvijo predloga, v sed-
mih dneh po objavi sklica skupščine pri
upravi družbe.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklep-
čna, bo ponovno zasedanje istega dne ob
15.30 v istem prostoru, z istim dnevnim
redom in se na njej veljavno odloča ne gle-
de na višino zastopanega kapitala.

Gozdno gospodarstvo Nazarje, d.d.
uprava družbe

Ob-73567
Na podlagi 283. člena Zakona o gospo-

darskih družbah in 33. člena Statuta del-
niške družbe sklicujem

skupščino
Pivovarne Laško, d.d., Trubarjeva 28,

Laško,
ki bo v petek, dne 9. avgusta 2002 ob

12. uri v dvorani Kulturnega centra Laško,
Trg svobode 6, Laško.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov.
2. Sklepanje o uporabi bilančnega do-

bička in podelitev razrešnice članom uprave
in nadzornega sveta družbe.

3. Sprejetje sklepa o odobrenem kapita-
lu.

4. Sklepanje o spremembah Statuta
družbe.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepov:
Uprava in nadzorni svet družbe predla-

gata k točkama od 1. do 4., nadzorni svet
pa k 5. točki dnevnega reda skupščine na-
slednje sklepe:

Sklep k 1. točki:
Predsednik skupščine Boško Šrot ugo-

tovi sklepčnost skupščine.
Izvolijo se verifikacijska komisija v se-

stavi Gorazd Šetina, Sonja Trošt in Alenka
Vojvodič, komisija za izvedbo glasovanja v
sestavi Matej Košenina, Jadranka Sabolčki
in Alenka Potokar in zapisnikar Pavel
Teršek.

Skupščini bo prisostvoval notar Marko
Fink.

Sklep k 2. točki:
2.1. Skupščina se seznani s poročilom

nadzornega sveta družbe o preveritvi in
sprejemu letnega poročila uprave za po-
slovno leto 2001.

2.2. Celotni bilančni dobiček poslovne-
ga leta 2001 v višini 3.297,383.484,01
SIT, ki ga sestavljata preneseni revalorizira-
ni čisti dobiček iz preteklih let v višini
2.580,130.072,17 SIT in nerazdeljeni čisti
dobiček leta 2001 v višini 717,253.411,84
SIT, ostane nerazporejen. O njegovi upora-
bi bo skupščina odločala v naslednjih po-
slovnih letih.

2.3. Skupščina podeljuje razrešnico čla-
nom uprave in nadzornega sveta družbe za
poslovno leto 2001.

Sklep k 3. točki:
Uprava je pooblaščena, da lahko v ob-

dobju 5 let po vpisu spremembe oziroma
dopolnitve Statuta družbe v sodni register, s
katero je upravi dano pooblastilo za izdajo
novih delnic za vložke, na podlagi tega skle-
pa osnovni kapital družbe poveča z izdajo
novih delnic za največ 50% osnovnega ka-
pitala družbe (odobreni kapital). Pred izdajo
novih delnic mora uprava pridobiti soglasje
nadzornega sveta družbe.

Uprava družbe je upravičena, da ob po-
večanju osnovnega kapitala na podlagi
prejšnjega odstavka odloča o izključitvi pre-
dnostne pravice delničarjev do nakupa no-
vih delnic.

Pooblasti se nadzorni svet družbe za
sprejem sprememb oziroma dopolnitev Sta-
tuta družbe, ki zadeva uskladitev njegovega
besedila s sprejetim sklepom o povečanju
osnovnega kapitala družbe na podlagi do-
ločil o odobrenem kapitalu.

Sklep k 4. točki:
statut se spremeni oziroma dopolni ta-

ko, da se doda nov 17.a člen, ki glasi:
17.a člen

Uprava je pooblaščena, da lahko v ob-
dobju 5 let po vpisu spremembe oziroma
dopolnitve Statuta družbe v sodni register, s
katero je upravi dano pooblastilo za izdajo
novih delnic za vložke, osnovni kapital
družbe poveča z izdajo novih delnic za naj-
več 50% osnovnega kapitala družbe (odo-
breni kapital). Pred izdajo novih delnic mora
uprava pridobiti soglasje nadzornega sveta
družbe.

Uprava družbe je upravičena, da ob po-
večanju osnovnega kapitala na podlagi
prejšnjega odstavka odloča o izključitvi pre-
dnostne pravice delničarjev do nakupa no-
vih delnic.

Pooblasti se nadzorni svet družbe za
sprejem sprememb oziroma dopolnitev Sta-
tuta družbe, ki zadeva uskladitev njegovega
besedila s sprejetim sklepom o povečanju
osnovnega kapitala družbe na podlagi do-
ločil o odobrenem kapitalu.

Sklep k 5. točki:
Skupščina imenuje firmo PriceWater-

houseCoopers d.d., Ljubljana za revizorja
družbe.

Letno poročilo uprave za poslovno leto
2001 in poročilo nadzornega sveta o pre-
veritvi in sprejemu tega letnega poročila sku-
paj z gradivom za skupščino je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe Trubarjeva
28, Laško, vse delovne dni od 9. do
12. ure.
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Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi v sedmih dneh po
objavi tega sklica na sedežu družbe.

Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe in glasovanja na

skupščini imajo delničarji, ki bodo dne 6. 8.
2002 vpisani v delniško knjigo pri Centralni
klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana
(KDD) in ki osebno, po zastopniku ali poo-
blaščencu pisno prijavijo svojo udeležbo
upravi družbe najkasneje tri dni pred zase-
danjem skupščine.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Člani uprave in nadzornega sveta se lah-

ko udeležijo skupščine tudi, če niso del-
ničarji.

Navodilo za glasovanje
Glasovanje pri vseh točkah dnevnega re-

da je javno. Sklepi pod točkami 1., 2. in 5.
se sprejemajo z navadno večino oddanih
glasov, medtem ko se sklepa pod točkama
3. in 4. sprejemata s 3/4 večino oddanih
glasov oziroma na skupščini zastopanega
osnovnega kapitala.

Način glasovanja
Glasuje se osebno oziroma po poo-

blaščencu ali zastopniku na podlagi glasov-
nice, ki jo prejme delničar ob vstopu na
skupščino.

Pooblastilo mora biti pisno. Za fizične
osebe mora vsebovati ime in priimek ter
naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj
in datum ter podpis pooblastitelja, za prav-
ne osebe pa ime in priimek pooblaščenca,
firmo ter podpis in žig pooblastitelja.

Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne ob 13. uri v
istem prostoru. Na ponovnem sklicu bo
skupščina odločala ne glede na višino za-
stopanega osnovnega kapitala.

Opozorilo
Dvorana, v kateri bo potekala skupšči-

na, bo odprta uro pred uradnim začetkom.
V tem času se bodo delile glasovnice.

Pivovarna Laško, d.d., Laško
uprava - direktor

Anton Turnšek

Stečajni postopki
in likvidacije

St 10/2002 S-73238
To sodišče je s sklepom opr. št. St

10/2002 z dne 6. 5. 2002 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Indigo Trgovina
in storitve d.o.o., Zgornja Kungota, Plin-
tovec 9/d, in za stečajnega upravitelja do-
ločilo Ignaca Mariniča, dipl. ekonomista,
Svetozarevska 10, Maribor.

To sodišče je s sklepom opr. št. St
39/99 z dne 21. 6. 2002 zaključilo stečaj-
ni postopek nad dolžnikom Indigo Trgovi-
na in storitve d.o.o. - v stečaju, Zgornja
Kungota, Plintovec 9/d, ker premoženje,
ki je prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti
za stroške tega postopka in je tudi neznatne
vrednosti.

Objave sodišč

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti pisno v
dveh izvodih pri tem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 21. 6. 2002

St 12/2002 S-73239
Poravnalni senat obvešča upnike, da bo

narok za prisilno poravnavo v zadevi Gradis
Nova Podjetje za gradbeništvo in proiz-
vodnjo d.o.o., Maribor, Puhova ulica 23,
za dne 23. 7. 2002 ob 9. uri v sobi št. 330
tega sodišča.

Upniki si lahko ogledajo predloženi na-
črt finančne reorganizacije dolžnika na tem
sodišču, in sicer v ponedeljek od 9. do
12. ure, v sredo od 9. do 12. ure in od 13.
do 15. ure in v petek od 9. do 12. ure v
pisarni št. 217.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 21. 6. 2002

St 59/2002 S-73240
To sodišče je s sklepom opr. št. St

59/2002 z dne 20. 6. 2002 začelo posto-
pek prisilne poravnave nad dolžnikom Mar-
les storitve Maribor d.o.o., Limbuš, Lim-
buška cesta 2.

Matična številka dolžnika je 5298610,
šifra njegove dejavnosti pa 18.110.

Upniki, katerih terjatve so nastale do dne-
va nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko, naj z obrazlo-
ženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi do-
kazili v roku 30 dni po tej objavi, prijavijo
svoje terjatve.

Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.

Za upraviteljico prisilne poravne je dolo-
čena Alenka Gril, dipl. ek., stan. Lorbekova
19, Limbuš.

Ustanovi se upniški odbor, katerega čla-
ni so:

1. Marles hiše Maribor d.o.o., Limbuš,
Limbuška cesta 2,

2. Marles Načrtovanje in gradnja sodo-
bnih hiš in investicijskih objektov d.d., Lim-
buš, Limbuška cesta 2,

3. Merkur Trgovina in storitve d.d., Na-
klo, Cesta na Okroglo 7,

4. Insem Atmos d.o.o., Hoče, Slivniška
cesta 6,

5. delavski zaupnik Danijel Skok, Lim-
buš, Limbuška graba 34.

Oklic o začetku postopka prisilne porav-
nave je bil nabit na oglasno desko naslovne-
ga sodišča dne 20. 6. 2002.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 6. 2002

St 22/2002 S-73241
To sodišče je s sklepom opr. št. St

22/2002 z dne 21. 6. 2002 začelo stečaj-
ni postopek nad dolžnikom Dominal Po-
djetje za inženiring, trgovino in storitve
d.o.o., Brod 62, Novo mesto, matična šte-
vilka 5906121, šifra dejavnosti 51.190.

Za stečajnega upravitelja je določen Jo-
žef Vukčevič, univ. dipl. ek., stanujoč Gor-
jupova cesta 11a, Kostanjevica na Krki.

Upnike pozivamo, da prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v roku dveh mese-

cev od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. Prijavo je treba vloži-
ti v skladu z določiti 137. člena Zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur.
l. RS, št. 67/93, 8/96 - odl. US, 39/97 in
52/99) v dveh izvodih z dokazili in kolko-
vano s predpisano sodno takso.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
brez odlašanja poravnajo stečajni masi.

Prvi narok za preizkus prijavljenih terja-
tev bo dne 27. 9. 2002 ob 13. uri v sobi
118 tega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
21. 6. 2002.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 21. 6. 2002

St 3/98-57 S-73242

To sodišče je s sklepom, opr. št. St
3/98 dne 17. 6. 2002 zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom Lesnino LGM,
Prodajni center Kranj, d.o.o. - v stečaju,
Ulica Mirka Vadnova 9, Kranj.

Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 17. 6. 2002

St 11/2002 S-73244
I. Začne se stečajni postopek zoper dol-

žnika Tex-Fashion, proizvodno, trgovsko
in storitveno podjetje d.o.o., Sv. Vid 30,
Vuzenica, matična št. 5930529, šifra de-
javnosti 18.220.

II. Odslej se firma dolžnika glasi:
Tex-Fashion, proizvodno, trgovsko in stori-
tveno podjetje d.o.o., Sv. Vid 30, Vuzeni-
ca - v stečaju.

III. Za stečajnega upravitelja se postavi
mag. Radovan Triplat, Kotlje 94, Kotlje.

IV. I. narok za preizkus terjatev bo dne
2. 10. 2002 ob 9. uri v sobi št. 38 tukajšn-
jega sodišča v Slovenj Gradcu.

V. Upniki naj prijavijo svoje terjatve ste-
čajnemu senatu v roku dveh mesecev, šte-
to od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati
v dveh izvodih skupaj z dokazili o utemelje-
nosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro
računa, ali drugega računa upnika. Loči-
tveni upniki morajo navesti v prijavi del dol-
žnikovega premoženja, na katerega se na-
naša njihova terjatev in znesek, do katere-
ga njihova terjatev ne bo krita z ločitveno
pravico, izločitveni upniki pa morajo nave-
sti v prijavi del premoženja (predmet), na
katerega se nanaša njihova terjatev. Upniki
morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v
višini 2% vrednosti prijavljene terjatve, ven-
dar najmanj 100 točk (1.700 SIT) in največ
2.000 točk (34.000 SIT).

VI. Dolžnike stečajnega dolžnika pozi-
vamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove, ki jih imajo do stečajnega dolžni-
ka.

VII. Oklic upnikom je bil nabit na ogla-
sno desko tukajšnjega sodišča dne 26. 6.
2002.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 26. 6. 2002
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St 26/01 S-73245
To sodišče je s sklepom opr. št. St

26/01 z dne 20. 6. 2002 sklenilo: stečajni
postopek nad družbo Bluestar Yachting,
navtične storitve, d.o.o., Izola, Jagodje
26, matična številka 5732999, šifra dejav-
nosti 71.100, se začne in takoj zaključi.

Po pravnomočnosti tega sklepa se odre-
ja izbris navedene družbe iz sodnega regis-
tra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 20. 6. 2002

St 10/2002 S-73246
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

10/2002 z dne 24. 6. 2002 zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Agencija
Meridyan d.o.o. - v stečaju, Brilejeva 4,
Ljubljana.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 6. 2002

St 299/2000 S-73247
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

229/2000 dne 19. 6. 2002 zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Diet d.o.o.,
Tavčarjeva 2 - v stečaju, Ljubljana.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa iz-
briše iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 6. 2002

St 170/2001 S-73248
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

170/2001 dne 21. 6. 2002 zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Metalka za-
stopstva Klima d.o.o., Ljubljana, Dalma-
tinova 2 - v stečaju.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa iz-
briše iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 6. 2002

St 112/2002 S-73249
To sodišče je s sklepom St 112/2002

dne 12. 6. 2002 začelo stečajni postopek
nad naknadno najdenim premoženjem izbri-
sane gospodarske družbe iz sodnega regis-
tra ČZP Enotnost d.o.o. - v stečaju, Dal-
matinova 2, Ljubljana.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Bra-
ne Gorše iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.

Upnike pozivamo, da prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečaj-
nega postopka. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisa-
no sodno takso.

Prijave upnikov, ki so terjatve prijavili v
končanem stečajnem postopku St 3/97 in
ki so bile v postopku ugotovljene, bo stečaj-
ni senat upošteval v tem postopku.

Narok za preizkus naknadno prijavljenih
terjatev in narok za glavno razdelitev bo dne
11. 9. 2002 ob 9. uri, soba 307/III tukaj-
šnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
12. 6. 2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 6. 2002

St 51/2000 S-73250
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

51/2000 dne 21.6. 2002 zaključilo stečaj-
ni postopek nad dolžnikom Eurotehna TTS
d.o.o., Dunajska cesta 21, Ljubljana.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa iz-
briše iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 6. 2002

St 3/2002 S-73278
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

3/2002 z dne 20. 6. 2002 zaključil stečaj-
ni postopek nad dolžnikom Staša d.o.o.,
podjetje za gostinstvo, turizem in trgovi-
no, Štepanjska cesta 4, Ljubljana - v ste-
čaju.

Po pravnomočnosti se dolžnik izbriše iz
sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 6. 2002

St 58/2000 S-73279
To sodišče je s sklepom, opr. št. St

58/2000 z dne 17. 6. 2002 zaključilo ste-
čajni postopek nad dolžnikom Iskra Oris -
stečajna masa, Otoče 5a, Podnart.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 17. 6. 2002

St 59/2001 S-73280
Stečajni postopek nad dolžnikom Ber-

nardis Milan s.p., druga zaključna grad-
bena dela, Ulica Svobode št. 8, Piran
(vpisan v vpisnik podjetnikov posameznikov
pod št. 40153097 pri Davčnem uradu Ko-
per, Davčni izpostavi Piran z dejavnostjo
45.450 - druga zaključna gradbena dela,
matična št. 1094190000) se začne in takoj
zaključi.

Po pravnomočnosti tega sklepa se odre-
ja izbris dolžnika iz registra samostojnih po-
djetnikov pri Davčnem uradu Koper, Dav-
čna izpostava Piran.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 14. 5. 2002

St 83/2001 S-73463
To sodišče je s sklepom opr. št. St

83/2001 z dne 21. 5. 2002 potrdilo skle-
njeno prisilno poravnavo med dolžnikom El-
maline kovinski elementi d.o.o., Ul. Že-
ljka Tonija 45a, Ljubljana in njegovimi
upniki.

Terjatve upnikov 1. razreda – dobavite-
ljev, kreditodajalcev in delavcev izplača dol-
žnik v višini 40% ugotovljenih terjatev na
dan 10. 7. 2001 v roku dveh let od pravno-
močno sklenjene poravnave z obračunani-

mi obrestmi v višini temeljne obrestne mere
do dneva plačila.

Ugotovi se, da je edini družbenik dolžnik
Iztok Jelerčič dne 27. 3. 2002 pod odlož-
nim pogojem, če bo prisilna poravnava prav-
nomočno potrjena sprejel sklep o poveča-
nju osnovnega kapitala družbe od
6,120.000 SIT na 25,505.803,54 SIT s
stvarnim vložkom – terjatvijo upnika 2. raz-
reda, ki se spremeni v poslovni delež v
osnovnem kapitalu dolžnika, in sicer upnik
Kovinarstvo, pivovarstvo in pivnica AS Leo-
pold Jurglič s.p., Prelesje 34, Šentrupert
konvertira svojo terjatev v višini
19,385.803,54 SIT tako, da znaša njegov
poslovni delež 76,01% osnovnega kapitala
dolžnika.

S potrditvijo te prisilne poravnave prena-
ša ta upnik navedeno terjatev na dolžnika.
Dolžnik je dolžan opraviti vpis povečanja
osnovnega kapitala v skladu s sklepom o
povečanju osnovnega kapitala z novim stvar-
nim vložkom (terjatvijo) z dne 27. 3. 2002.

Prisilna poravnava je bila potrjena dne
21. 5. 2002. Sklep o potrditvi prisilne po-
ravnave je postal pravnomočen dne 11. 6.
2002.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 6. 2002

St 80/98 S-73464
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

80/98 z dne 26. 6. 2002 zaključilo stečaj-
ni postopek nad dolžnikom Kobert Trade
d.o.o. – v stečaju, Trbovlje, Ul. 1. junija
14.

Po pravnomočnosti se dolžnik izbriše iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 6. 2002

St 17/2002 S-73465
1. Z dnem 28. 6. 2002 se začne stečaj-

ni postopek nad stečajnim dolžnikom Ta-
mara Avtošola in trgovsko podjetje
d.o.o., Murska Sobota, Noršinska 8.

2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
dr. Štefan Ščap Ulica ob progi 53, Murska
Sobota.

3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo
svoje terjatve stečajnemu senatu v roku
dveh mesecev od dneva objave začetka ste-
čajnega postopka.

Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno
takso v višini 2% od vsote prijavljene terja-
tve, vendar najmanj 1.700 SIT in največ
34.000 SIT, in sicer na žiro račun sodnih
taks Okrožnega sodišča v Murski Soboti št.
51900-840-080-3390. Ne plača se taksa
za prijavo terjatve delavcev iz 2. odstavka
160. člena Zakona o prisilni poravnavi, ste-
čaju in likvidaciji – ZPPSL.

4. Dolžnike stečajnega dolžnika poziva-
mo, da brez odlašanja poravnajo svoje dol-
gove.

5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 23. 9. 2002 ob 13.30 pri tukaj-
šnjem sodišču v Murski Soboti, v sobi št.
12.

6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 28. 6. 2002 nabije na oglasno de-
sko tukajšnjega sodišča. Pravne posledice
začetka stečajnega postopka nastanejo z
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dnem, ko je oklic o začetku stečajnega po-
stopka nabit na oglasno desko sodišča.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 28. 6. 2002

St 12/2002 S-73466
V postopku prisilne poravnave nad dol-

žnikom Zelcom, Storitve in trgovina d.o.o.
Koper, Vojkovo nabrežje št. 30, razpisuje
poravnalni senat narok za prisilno poravna-
vo, ki bo dne 29. 8. 2002 ob 10. uri v sobi
št. 135/I tukajšnjega sodišča.

Upniki si lahko ogledajo predlog načrta
finančne reorganizacije v stečajni pisarni te-
ga sodišča, v času uradnih ur.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 27. 6. 2002

St 22/2001 S-73467
To sodišče je v stečajni zadevi zoper ste-

čajnega dolžnika Country, Gostinstvo - tr-
govina - storitve, d.o.o., Renče, Bilje 48/b,
izven naroka dne 27. 6. 2002 sklenilo:

Začne se stečajni postopek zoper dol-
žnika Country, Gostinstvo - trgovina - stori-
tve, d.o.o., Renče, Bilje 48/b, matična št.
1199862, št. dejavnosti 55.301 in ki se ga
zaradi tega, ker premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
stečajnega postopka, takoj zaključi.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Pravnomočen sklep o zaključku stečaj-
nega postopka se vpiše v sodni register
tega sodišča.

Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa o
zaključku stečajnega postopka v sodni regi-
ster dolžnik preneha in se izbrišejo predho-
dni vpisi v zvezi s stečajnim postopkom pri
dolžniku.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 27. 6. 2002

Izvršbe in zavarovanja

Z 02/00180 IZ-10051
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom

opr. št. Z 02/00180 z dne 14. 5. 2002, v
izvršilni zadevi upnice Nove Ljubljanske ban-
ke d.d., Trg republike 2, Ljubljana, zoper
dolžnico Preveden Ružico, Rogavska ul.
10/a, Novo mesto, zaradi zavarovanja de-
narne terjatve upnice do dolžnice v višini
5,625.000 SIT s pogodbeno dogovorjeni-
mi pripadki, z ustanovitvijo zastavne pravice
na nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo, na podlagi sporazuma strank, po
251. členu ZIZ opravilo rubež in popis ne-
premičnine, in sicer stanovanja, ki se naha-
ja v 5. nadstropju stanovanjske hiše na na-
slovu Milčinskega 14, Celje, v skupni izmeri
76,79 m2, skupaj z ustreznim solastniškim
deležem na skupnih objektih, delih in na-
pravah ter na stavbnem in funkcionalnem
zemlišču, katerega sta lastnika Preveden
Ružica  in Preveden Zoran, oba stan. Ra-
govska ul. 10/a, Novo mesto, vsak do 1/2
celote, na poldagi kupoprodajne pogodbe
z dne 25. 2. 2002.

Okrajno sodišče v Celju
dne 14. 5. 2002

Z 02/00192 IZ-10052
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom

opr. št. Z 02/00192 z dne 14. 5. 2002, v
izvršilni zadevi upnika Karntner Sparkasse
AG. Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunaj-
ska 63, Ljubljana, zoper dolžnika Kozmetič-
ni salon “Reli” in komercialne storitve Kom-
pan Avrelija s.p. Dobrna 3/b, Dobrna in
zastavitelja Kompan Avrelija, Dobrna 3/b,
Dobrna, zaradi zavarovanja denarne terja-
tve upnika do dolžnika v višini 20.400 EUR
s pogodbeno  dogovorjenimi pripadki z usta-
novitvijo zastavne pravice na nepremičnini,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, na podlagi
sporazuma strank po 251. členu ZIZ opravi-
lo rubež in popis nepremičnine na stano-
vanjski hiši na naslovu Dobrna 3/b, Dobr-
na, ki obsega 64,68 m2,  in sicer kuhinjo v
izmeri 12,3 m2, sobo 16,62 m2, sobo
15,53 m2, hodnik 7,15 m2, WC 1,21 m2,
kopalnico 3,08 m2, balkon oziroma teraso
0,72 m2 in druge prostore 8,07 m2, skupaj
s pripadajočim solastniškim deležem na sku-
pnih prostorih, delih, objektih in napravah v
večstanovanjski hiši in funkcionalnem zem-
ljišču, last zataviteljice Kompan Avrelije (prej
Avrelija Ribič), Dobrna 25, Dobrna, na pod-
lagi kupoporodajne pogodbe o prodaji sta-
novanja št. 20 z dne 18. 11. 1991, do
celote.

Okrajno sodišče v Celju
dne 14. 5. 2002

Z 02/00038 IZ-10373
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom

opr. št. Z 02/00038 z dne 11. 6. 2002, v
izvršilni zadevi upnice Banke Celje d.d. Ce-
lje, Vodnikova 2, zoper dolžnika in zastavi-
telja Kacijačič Gorazda, Čopova 23, Celje,
zaradi zavarovanja denarne terjatve upnice
do dolžnika v višini 3,150.000 SIT s pogod-
beno dogovorjenimi pripadki, z ustanovitvi-
jo zastavne pravice na nepremičnini, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, na podlagi spo-
razuma strank po 251. členu ZIZ opravilo
rubež in popis nepremičnine, in sicer stano-
vanja št. 77, v izmeri 57,58 m2, ki je locira-
no v 10. nadstropju stanovanjske stavbe na
naslovu Čopova ul. 23 v Celju, katerega
lastnik je dolžnik in zastavitelj na podlagi
prodajne pogodbe št. 18 z dne 26. 11.
2001.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Celju
dne 11. 6. 2002

Z 02/149 IZ-10306
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom

opr. št. Z 02/149 z dne 31. 5. 2002, v
izvršilni zadevi upnika Karntner Sparkasse,
Ag, Celovec, podružnica v Sloveniji, Du-
najska 63, Ljubljana, zoper dolžnika in za-
stavitelja Jožeta Vršnika in Sabine Dolinar,
oba stan. Škapinova 5, Celje, zaradi zava-
rovanja denarne terjatve upnika do dolžni-
kov v višini 40.000 EUR, s pogodbeno
dogovorjenimi pripadki, z ustanovitvijo za-
stavne pravice na nepremičnini, ki ni vpisa-
na v zemljiško knjigo, na podlagi sporazu-
ma strank po 251. členu ZIZ opravilo ru-
bež nepremičnine, in sicer dvosobnega
stanovanja št. 26, v izmeri 56,91 m2, v 8.
nadstropju, s kletjo, s pripadajočim sola-

stniškim deležem na skupnih prostorih de-
lih objektov in napravah v večstanovanjski
hiši in funkcionalnem zemljišču, ki leži v
stanovanjski hiši na naslovu Škapinova 5,
Celje, na parc. št. 559/71, stavbišče s
stanovanjsko stavbo v izmeri 1498 m2, k.o.
Ostrožno, pripisana pri vl. št. 1472 k.o.
Ostrožno, last Jožeta Vršnika in Sabine Do-
linar, vsakega do 1/2, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe z dne 29. 1. 2002.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Celju
dne 31. 5. 2002

Z 02/130 IZ-10308
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom

opr. št. Z 02/130 z dne 31. 5. 2002, v
izvršilni zadevi upnice Nove Ljubljanske ban-
ke, d.d., Trg republike 2, Ljubljana, zoper
dolžnika in zastavitelja Zupanc Borisa, Po-
ženelova 5, Laško, zaradi zavarovanja de-
narne terjatve upnice do dolžnika v višini
2,978.000 SIT s pogodbeno dogovorjeni-
mi pripadki, z ustanovitvijo zastavne pravice
na nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo, na podlagi sporazuma strank po
251. členu ZIZ opravilo rubež in popis ne-
premičnine, in sicer stanovanja št. 4, v pritli-
čju stanovanjske stavbe v Štorah, na naslo-
vu Cesta Kozjanskega odreda 7, s pripada-
jočimi kletnimi prostori in solastninsko pra-
vico na zemljišču, na katerem stavba stoji in
funkcionalnem zemljišču ter na skupnih de-
lih objektih in napravah. Stanovanjska stav-
ba stoji na parceli št. 1425, vpisani pri vl. št.
484, k.o. Teharje, v zemljiški knjigi Okraj-
nega sodišča v Celju.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Celju
dne 31. 5. 2002

Z 7/2002 IZ-10261
Na podlagi sklepa o zavarovanju Okraj-

nega sodišča v Cerknici, opr. št. Z 7/2002
z dne 25. 4. 2002, je bilo stanovanje št.
17, ki se nahaja v 1. nadstropju stanovanj-
ske hiše na naslovu Videm 1, Cerknica,
stoječe na parc. št. 173/2, vl. št. 2347,
k.o. Cerknica, in ki obsega kuhinjo v izmeri
5,01 m2, sobo v izmeri 14,79 m2, sobo v
izmeri 10,86 m2, sobo v izmeri 13,79 m2,
hodnik v izmeri 5,42 m2, kopalnico v izmeri
4,54 m2, balkon v izmeri 3,28 m2, kletni
prostor v izmeri 2,15 m2, ter pravico soupo-
rabe skupnih prostorov in naprav ter funkci-
onalnega zemljišča in je last zastavitelja Slav-
ka Zvera, na podlagi prodajne pogodbe št.
362-01-57/93 z dne 13. 10. 1993, skle-
njene s prodajalko Občino Cerknica, na na-
roku dne 24. 5. 2002 zarubljeno na podla-
gi sporazuma strank zaradi zavarovanja de-
narne terjatve upnice Probanke d.d., Go-
sposka 23, Maribor, v znesku 110.000
EUR s pp.

Okrajno sodišče v Cerknici
dne 24. 5. 2002

Z 2002/00109 IZ-10050
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00109, ki ga je dne 14. 5. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju št.
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14, v tretjem nadstropju stanovanjskega blo-
ka na Miklošičevi 15 v Domžalah, v skupni
izmeri 62,30 m2 in obsega dve sobi, kuhi-
njo, kopalnico, predprostor, loggio in
shrambo v kleti ter pomožne prostore na
skupnih delih na napravah, objektih in na-
pravah stanovanjske stavbe, stoječe na par-
celi št. 4165/3, k.o. Domžale, ter pravico
uporabe funkcionalnega zemljišča stavbe,
ki je last dolžnikov, zastavna pravica v korist
upnice Banke Domžale d.d., Domžale, ban-
čna skupina Nove Ljubljanske banke, Ljub-
ljanska 62, Domžale, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 6,500.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 14. 5. 2002

In 02/00008 IZ-10192
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega

sodišča v Domžalah, opr. št. In 02/00008
z dne 15. 4. 2002, se opravi rubež v zemlji-
ško knjigo nevpisanega polovičnega sola-
stninskega deleža trisobnega stanovanja št.
32, v izmeri 71,24 m2, v 7. nadstropju sta-
novanjskega objekta C1 v Domžalah, Ljube
Šercerja 2, sedaj Matije Tomca 2, Domža-
le, ki stoji na parc. št. 3902, 3906, 3913/2,
k.o. Domžale ter polovico solastninskega
deleža garažnega boksa 22/a, v izmeri
11,88 m2, v garažni hiši triplex na naslovu
Matije Tomca v Domžalah, ki stoji na parc.
št. 420/1, 420/6, 420/7, 421/1 ter
422/2, k.o. Domžale.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe zaradi izterjave terjatve v višini
5,263.157 SIT s pp v korist upnice Liljane
Rajšter, Ljubljanska 80, Domžale.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 23. 5. 2002

Z 2002/00082 IZ-10250
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00082, ki ga je dne 22. 4. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na hiši št. 8, stanovanjske po-
vršine v izmeri 95,10 m2, ki bo samostojna
enota v etažni lastnini v stanovanjsko po-
slovnem objektu z atrijem 63 m2, garažo in
kletjo. Stanovanjsko poslovni objekt se na-
haja na parc. št. 1244/12, vpisani pri vl. št.
1675, k.o. Trzin, s solastninsko pravico na
skupnih delih, objektih, napravah in funkci-
onalnem zemljišču, ki je last dolžnika, za-
stavna pravica v korist upnice Nove Ljub-
ljanske banke d.d., Trg republike 2, Ljublja-
na, za zavarovanje denarne terjatve v višini
9,300.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 23. 5. 2002

Z 2002/00114 IZ-10338
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00114, ki ga je dne 6. 6. 2002 izda-
lo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila usta-
novljena na dvosobnem stanovanju št.
A.25/M, v velikosti 57,05 m2, z loggio veli-
kosti 8,51 m2, s pripadajočo shrambo št.
A.25, v velikosti 5,02 m2 in enim parkirnim
mestom št. 16, kar se nahaja v objektu,
stoječem na parc. št. 4693/1, parc. št.
4694/1, parc. št. 4697/5, parc. št.
4696/2, parc. št. 4693/2 in parc. št.
4697/4, vse k.o. Domžale, skupaj s pripa-
dajočim solastniškim deležem na skupnih

prostorih, delih, objektih in napravah ter fun-
kcionalnem zemljišču, ki je last dolžnika in
zastavnega dolžnika, zastavna pravica v ko-
rist upnice Banke Celje d.d., Glavna po-
družnica Ljubljana, Trdinova 4, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
4,547.846 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 6. 6. 2002

Z 2002/00098 IZ-10339
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00098, ki ga je dne 6. 6. 2002 izda-
lo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila usta-
novljena na dvosobnem stanovanju z dvema
kabinetoma št. B2-L2L-III-1, v tretjem nad-
stropju, v izmeri 81 m2, s kletnim prostorom
v izmeri 4,29 m2 in parkirnima mestoma št.
196a in 196b v garažni kleti, vse v poslov-
no-trgovskem stanovanjskem bloku z ozna-
ko B2, stoječem na parc. št. 111/8, 110/4
in 1600/10, vse k.o. Trzin, ki je last dolžni-
ka Kokalj Tadeja do 43/100 in Jenko Saše
do 57/100, zastavna pravica v korist upni-
ka Bank Austria Creditanstalt d.d., Ljublja-
na, Šmartinska 140, Ljubljana, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 83,553.000
EUR s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 6. 6. 2002

Z 2002/00129 IZ-10410
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00129, ki ga je dne 12. 6. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na enosobnem stanovanju z
oznako B.4., v skupni izmeri 40,01 m2 in se
nahaja v pritličju večstanovanjskega objek-
ta, ki stoji na celotni parceli št. 4693/1 na
celotni parceli št. 4694/1, celotni parceli
št. 4697/5, na eni idealni polovici parcele
št. 4696/2, na eni idealni polovici parcele
št. 4693/2 in na eni idealni šestini parcele
št. 4697/4, vse k.o. Domžale, na naslovu
Savska cesta, Domžale, k stanovanju spada
tudi shramba v kleti objekta z oznako B.4, s
površino 2,64 m2 in parkirno mesto št. 2, ki
je last dolžnika, zastavna pravica v korist
upnice Banke Domžale, d.d., Domžale, ban-
čna skupina Nove Ljubljanske banke, Ljub-
ljanska 62, Domžale, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 7,500.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 12. 6. 2002

Z 02/00024 IZ-10256
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Grosupljem, opr. št. Z 02/00024 tega so-
dišča z dne 15. 5. 2002, rubežnega oziro-
ma popisnega in cenilnega zapisnika iste
opr. št. z istega dne, je bila na lokalu št. 17
v izmeri 23,95 m2, ki je lociran v poslovnem
centru Marles, ob Grosupeljščici v Grosu-
plju, kateremu lokalu pripada tudi sorazme-
ren solastniški delež na skupnih prostorih,
delih, objektih in napravah ter funkcional-
nem zemljišču stavbe, stoječ na parc. št.
621/190, k.o. Grosuplje naselje, opravljen
rubež in ustanovljena zastavna pravica v ko-
rist upnice Banke Celje d.d., Celje, Vodni-
kova št. 2, za zavarovanje denarne terjatve v
znesku 4,230.904 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Grosuplju
dne 15. 5. 2002

Z 02/00022 IZ-10257
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Grosupljem, opr. št. Z 02/00022 tega so-
dišča z dne 20. 5. 2002 in rubežnem oziro-
ma popisnem in cenilnem zapisniku iste opr.
št. z dne 10. 5. 2002, je bila na duplex
stanovanju št. 1, v skupni izmeri 77,20 m2,
ki se nahaja v I. nadstropju in mansardi Tr-
govsko poslovnega centra Marles na Pre-
šernovi cesti v Grosupljem, stavba stoječa
na parc. št. 621/19, k.o. Grosuplje nase-
lje, s pripadajočim idealnim deležem na sku-
pnih delih, napravah in prostorih objekta in
funkcionalnega zemljišča, ki je last zastavi-
teljice Romine Lavrič Gošnik, Sp. Draga 22,
Ivančna Gorica - prej Brezje pri Grosupljem
1a, ustanovljena zastavna pravica v korist
upnika Bank Austria Creditanstalt d.d., Ljub-
ljana, Šmartinska 140, za zavarovanje de-
narne terjatve v znesku 46.000 EUR v tolar-
ski protivrednosti po srednjem tečaju Ban-
ke Slovenije za EUR na dan plačila s pp.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 24. 5. 2002

Z 02/00009 IZ-10183
Na podlagi sklepa tega sodišča opr. št. Z

02/00009 z dne 26. 4. 2002, so bile ne-
premičnine, ki v naravi predstavljajo poslov-
ne prostore v pritličju stanovanjske hiše v
Idriji, Trg Sv. Ahaca 3 (prej Trg svobode 3),
stoječe na parc. št. 1436/1, k.o. Idrija me-
sto in obsegajo tri pisarne v imeri 18,91 m2,
23,87 m2 in 7,29 m2, predsobo v izmeri
6,59 m2, WC v izmeri 1,40 m2 in kopalnico v
izmeri 1,78 m2, kurilnico v izmeri 1,30 m2,
drvarnico v izmeri 6,25 m2, in proporcionalni
del kleti v izmeri 19,94 m2, s pripadajočim
solastninskim deležem na skupnih delih in
napravah, na zemljišču pod zgradbo in na
pripadajočem funkcionalnem zemljišču,
parc. št. 1436/1, k.o. Idrija mesto, na kateri
stanovanjska hiša na naslovu Trg Sv. Ahaca
3, Idrija, stoji, katerih lastnik je dolžnik in
zastavitelj BLT Inženiring, marketing, proiz-
vodnja d.o.o. Idrija, Ul. Sv. Barbare 6, Idrija,
na temelju prodajne pogodbe, sklenjene med
Mavricijo Treven, Beblerjeva 9, Idrija in dru-
žbo GIT Ferjančič & Co. d.n.o. Gradbeniš-
tvo-inženiring-trgovina Idrija, Vojskarska 16,
kot prodajalcema in družbo BLT Inženi-
ring-marketing-proizvodnja d.o.o. Idrija, Ul.
Sv. Barbare 6, Idrija, kot kupcem z dne
28. 12. 2001, zarubljena v korist upnice No-
ve Kreditne banke Maribor d.d., Področje
Nova Gorica, v zavarovanje njene terjatve v
višini 5,100.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Idriji
dne 26. 4. 2002

Z 65/2002 IZ-10278
Opravi se popis nepremičnine in rubež v

dobro upnice Bank Austria Creditanstalt
d.d., zaradi zavarovanja denarne terjatve
dolnikov Janje Kacin in Aleksandra Saša
Bizjaka, v višini 30.000 EUR s pp, pod po-
goji iz neposredno izvršljivega notarskega
zapisa Sv 809/2002 z dne 15. 4. 2002, in
sicer na stanovanju št. 27 v izmeri 53,40 m2

v stanovanjski hiši na naslovu ul. Matije Blej-
ca 18, Kamnik, stoječe na parc. št.
1240/5, k.o. Podgorje.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznam-
be izvršbe. Z rubžem pridobi upnica za-
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stavno in poplačilno pravico z dnem opra-
ve rubeža.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 29. 5. 2002

Z 82/2002 IZ-10299
Opravi se popis nepremičnin in rubež v

dobro upnice Nove Ljubljanske banke d.d.
Ljubljana, Trg republike 2, zaradi zavarova-
nja denarne terjatve dolžnika Meri-Impex v
višini 13,000.000 SIT s pripadki, pod po-
goji, razvidnimi iz notarskega zapisa notarja
Janeza Novaka iz Kamnika, opr. št. Sv
187/02 z dne 28. 3. 2002, in sicer:

– na pisarniških prostorih v pritličju ob-
jekta atrij K3 v soseski B2 Perovo, Livarska
5, Kamnik, v izmeri 47,05 m2, z oznako št.
3, s pripadajočim kletnim prostorom in pra-
vico souporabe in lastništva skupnih naprav
in delov objekta, ki služijo objektu kot celo-
ti, ki stoji na parc. št. 746/14, 746/15,
746/2 in 746/7, vse k.o. Kamnik ter pripa-
dajočem sorazmernem delu stavbišča in fun-
kcionalnega zemljišča,

– na dvosobnem stanovanju s kabine-
tom v pritličju objekta A3 K3, vključno s
shrambo v kleti s souporabo skupnih na-
prav in delov stavbe, ki služijo objektu kot
celoti in pripadajočim sorazmernim delom
stavbišča in funkcionalnega zemljišča v so-
seski B2 Perovo, Livarska 5, Kamnik, v
izmeri 75,2 m2, z oznako št. 2, ki stoji na
parceli 746/14, 746/15, 746/2 in 746/7,
vse k.o. Kamnik.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 29. 5. 2002

In 17/01 IZ-1717
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni

sodnici Nataliji Sakal v izvršilni zadevi upni-
ce SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4,
zoper dolžnika Nevenko in Miloša Prodana,
oba Kolomban 43/c, Ankaran, zaradi izter-
jave 21,355.943,90 SIT, dne 4. 1. 2002
sklenilo:

zarubi se nepremičnina – poslovni pro-
stor v Kopru, Pristaniška 2, v objektu Tržni-
ca v Kopru, ki stoji na parc. št. 889/1 in
890/1, k.o. Koper, v I. nadstropju, št. 43, v
izmeri 24  m2, s solastninsko pravico na
skupnih delih stavbe in pripadajočem stav-
bnem zemljišču. Poslovni prostor je last dol-
žnice na podlagi kupoprodajne pogodbe za
poslovni prostor št. T 391/47 z dne 12. 12.
1989.

Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na
oglasni deski.

Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o
izvršbi na dolžničino nepremičnino. Dolžnici
je prepovedano razpolagati z zarubljeno ne-
premičnino, jo poškodovati, uničiti ali kako
drugače preprečiti plačilo upnici, sicer stori
kaznivo dejanje po 229. členu KZ.

Upnica z rubežem pridobi pravico dobiti
za svojo terjatev poplačilo iz nepremičnine
tudi v primeru, če pridobi pozneje kdo drug
na isti nepremičnini lastninsko pravico.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 4. 1. 2002

In 65/01 IZ-10136
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni

sodnici Meliti Černe v izvršilni zadevi upnice

Banke Koper d.d., Pristaniška 14, Koper,
zoper dolžnico Nado Rabič Bajc, Razgle-
dna 21, Koper, zaradi izterjave 919.007,80
SIT, dne 15. 5. 2002 sklenilo:

zarubi se dolžničina nepremičnina, de-
lež do 1/2 pri vrstni trietažni družinski sta-
novanjski hiši s podstrešjem, v skupni izme-
ri 140 m2, vrtom v izmeri 30 m2 in v bivalni
prostor preurejeno drvarnico v izmeri 12 m2,
na naslovu Razgledna pot 21, ki stoji na
parc. št. 700/13, k.o. Semedela.

Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na
oglasni deski.

Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o
izvršbi na dolžičino nepremičnino. Dolžnici
je prepovedano razpolagati z zarubljeno ne-
premičnino, jo poškodovati, uničiti ali kako
drugače preprečiti plačilo upnici, sicer stori
kaznivo dejanje po 229. členu KZ.

Upnica z rubežem pridobi pravico dobiti
za svojo terjatev poplačilo iz nepremičnine
tudi v primeru, če pridobi pozneje kdo drug
na isti nepremičnini lastninsko pravico.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 15. 5. 2002

In 5/98 IZ-10180
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni

sodnici Bojani Štrukelj Petovič, v izvršilni
zadevi upnice 1. Olge Uršič, Devina 5,
Slovenska Bistrica in 2. ml. Jasne Černe, ki
jo zastopa zak. zast. mati Doris Pohlen Gob-
bo, njo pa odv. Igor Kocjančič iz Kopra,
zoper dolžnika Borisa Černeta, Budičinova
2, Koper, zaradi izterjave denarne terjatve
in preživnine, dne 16. 5. 2002 sklenilo:

zarubi se dolžnikova nepremičnina, de-
lež dolžnika do 1/2 pri trisobnem stanova-
nju v četrti etaži stanovanjskega bloka v Ko-
pru, Pristaniška 5, parc. št. 845, vl. št. 861,
k.o. Koper.

Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na
oglasni deski.

Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o
izvršbi na dolžnikovo nepremičnino. Dolžni-
ku je prepovedano razpolagati z zarubljeno
nepremičnino, jo poškodovati, uničiti ali ka-
ko drugače preprečiti plačilo upnic, sicer
stori kaznivo dejanje po 229. členu KZ.

Upnici z rubežem pridobita pravico dobi-
ti za svojo terjatev poplačilo iz nepremični-
ne tudi v primeru, če pridobi pozneje kdo
drug na isti nepremičnini lastninsko pravico.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 16. 5. 2002

Z 01/00148 IZ-10181
Na podlagi sporazuma strank, sklenjene-

ga v neposredno izvršljivem notarskem za-
pisu notarja Mirka Košaka iz Ljubljane, pod
opr. št. Sv 2517/01 z dne 5. 12. 2001 in
sklepa sodišča opr. št. Z 01/00148 z dne
17. 12. 2001, se zaradi zavarovanja denar-
ne terjatve upnice Bank Austria Creditan-
stalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, do dol-
žnika Zorana Stojkoviča iz Kopra, Krožno c.
8, na podlagi medsebojne pogodbe o dol-
goročnem tolarskem kreditu z valutno klav-
zulo št. 350327001 z dne 25. 10. 2001, v
višii tolarske protivrednosti 45.000 EUR,
po srednjem tečaju Banke Slovenije za EUR
na dan izplačila kredita, s pp, pri čemer so
rok in način vračila, višina, način obračuna-
vanja in plačila, obresti ter drugi pogoji ter-

jatve razvidni iz citirane pogodbe in spora-
zuma, opravi rubež nepremičnine, ki ni vpi-
sana v zemljiški knjigi, in sicer stanovanje v
skupni izmeri 67,40 m2, v pritličju v Kopru,
naselje Šalara, Partizanska ul. 2/A, ki leži
na parc. št. 6412/2, k.o. Semedela, vl. št.
1687, s pripadajočo solastninsko pravico
na skupnih prostorih ter pravico souporabe
na stavbnem in funkcionalnem zemljišču v
sorazmernem deležu glede na stanovanj-
sko površino, ki je last dolžnika, na podlagi
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanova-
nja, sklenjeni dne 17. 4. 2000, s prodajal-
cema Ferjančič Dragom in Ticijano iz Ko-
pra.

Ta zapisnik bo razglašen tudi na sodni
deski.

Na listini, primerni za vknjižbo lastninske
pravice, se zaznamuje, da je nepremičnina
zarubljena na podlagi sporazuma strank in
da je z njo prepovedano razpolagati.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 17. 5. 2002

In 7/02 IZ-10258
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni

sodnici Darji Srabotič, v izvršilni zadevi upni-
ce Vele Trgovske družbe d.d., Ljubljanska
cesta 64, Domžale, zoper dolžnika Jadrana
Ražmana s.p., Dekani 13, Dekani, zaradi
izterjave 1,134.079,70 SIT, na naroku za
rubež nepremičnine dne 21. 5. 2002 skle-
nilo:

zarubi se nepremičnina:
– lokal G3 v velikosti 67,40 m2, ki se

nahaja v kleti poslovno stanovanjskega ob-
jekta, parc. št. 1361/1, vl. št. 339, k.o.
Oltra in

– lokala G4 in G5 v velikosti 134,80 m2,
ki se nahaja v kleti poslovno stanovanjskega
objekta, parc. št. 1361/1, vl. št. 339, k.o.
Oltra.

Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na
oglasni deski.

Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o
izvršbi na dolžnikovo nepremičnino. Dolžni-
ku je prepovedano razpolagati z zarubljeno
nepremičnino, jo poškodovati, uničiti ali ka-
ko drugače preprečiti plačilo upnici, sicer
stori kaznivo dejanje po 229. členu KZ.

Upnica z rubežem pridobi pravico dobiti
za svojo terjatev poplačilo iz nepremičnine
tudi v primeru, če pridobi pozneje kdo drug
na isti nepremičnini lastninsko pravico.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 21. 5. 2002

Z 02/00038 IZ-10275
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja, pod opr. št.
SV 343/02 z dne 15. 3. 2002 in sklepa
sodišča opr. št. Z 02/00038 z dne 22. 3.
2002, se zaradi zavarovanja denarne terja-
tve upnice Bank Austria Creditanstalt d.d.,
Ljubljana, Šmartinska 140, do dolžnika Gi-
annia Norbeda, Sp. Škofije  18/a, na pod-
lagi pogodbe o dolgoročnem tolarskem kre-
ditu z valutno klavzulo št. 355161001, v
višini tolarske protivrednosti 50.000 EUR,
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
izplačila kredita, s pp in ob drugih pogojih,
kot so opredeljeni v citiranem notarskem
zapisu in pogodbi, opravi rubež nepremič-
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nine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer
stanovanje št. 25, v izmeri 68,80 m2, ki se
nahaja v šestem nadstropju stanovanjske
hiše na naslovu Krožna c. 8, Koper, ki stoji
na parc. št. 267, k.o. Semedela, last dolž-
nika, na podlagi kupoprodajne pogodbe,
sklenjene dne 27. 2. 2002, s prodajalcema
Zoranom in Vitomirjem Stojkovičem.

Ta zapisnik bo razglašen tudi na sodni
deski.

Na listini, primerni za vknjižbo lastninske
pravice, se zaznamuje, da je nepremičnina
zarubljena na podlagi sporazuma strank in
da je z njo prepovedano razpolagati in jo
obremenjevati.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 27. 5. 2002

In 49/01 IZ-10280
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni

sodnici Nataliji Sakal, v izvršilni zadevi upni-
ce Banke Koper d.d., Pristaniška 14, Ko-
per, zoper dolžnika Nado Rabič Bajc in Dar-
ka Bajca, oba Razgledna 21, Koper, zaradi
izterjave 131.074 SIT, dne 21. 5. 2002
sklenilo:

zarubi se nepremičnina, vrstna trietažna
družinska stanovanjska hiša s podstrešjem,
v skupni izmeri 140 m2, vrtom v izmeri 30 m2

in v bivalni prostor preurejeno drvarnico v
izmeri 12 m2, na naslovu Razgledna pot 21,
ki stoji na parc. št. 700/13, k.o. Semedela.

Zapisnik bo sodišče razglasilo tudi na
oglasni deski.

Zapisnik ima pomen zaznambe sklepa o
izvršbi na dolžnikovo nepremičnino. Dolžni-
koma je prepovedano razpolagati z zarub-
ljeno nepremičnino, jo poškodovati, uničiti
ali kako drugače preprečiti plačilo upnici,
sicer storita kaznivo dejanje po 229. členu
KZ.

Upnica z rubežem pridobi pravico dobiti
za svojo terjatev poplačilo iz nepremičnine
tudi v primeru, če pridobi pozneje kdo drug
na isti nepremičnini lastninsko pravico.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 21. 5. 2002

Z 02/00026 IZ-10324
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja, pod opr. št.
SV 230/02 z dne 22. 2. 2002 in sklepa
sodišča opr. št. Z 02/00026 z dne 5. 3.
2002, se zaradi zavarovanja denarne terja-
tve upnice Karntner Sparkasse AG, Celo-
vec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska c. 63,
Ljubljana, do dolžnika Zulić - avto šola, sto-
ritveno in trgovsko podjetje, Zulić Asmir, sa-
mostojni podjetnik Izola, stanujoč v Kopru,
Istrska c. 23, na podlagi kreditne pogodbe
št. 1451/0002398-00 z dne 4. 2. 2002, v
znesku 27.000 EUR v tolarski protivredno-
sti, po srednjem tečaju Banke Slovenije z
obrestno mero, ki ob sklenitvi pogodbe zna-
ša 9% letno in je spremenljiva z vsakokrat
veljavnim sklepom o obrestnih merah upni-
ka in drugimi pripadki, opravi rubež nepre-
mičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in
sicer stanovanje v izmeri 73,40 m2, v hiši na
naslovu Istrska c. 23 v Kopru, stavba stoje-
ča na parc. št. 3634/1, vpisana v vl. št.
1780, k.o. Bertoki, last Zulić Aleja, Istrska
c. 23, Koper in Zulić Asime, Istrska c. 23,

Koper, vsakega do 1/2. Stanovanju pripa-
da tudi sorazmeren solastniški delež na sku-
pnih prostorih, delih objekta in napravah
glede na delež sorazmeren stanovanju, v
razmerju celotne stavbe, kakor izhaja iz ku-
poprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z
dne 29. 5. 1992, dodatka št. 1 k tej pogod-
bi z dne 17. 1. 2002 in potrdila o poravnani
kupnini z dne 11. 2. 2002.

Ta zapisnik bo razglašen tudi na sodni
deski.

Na listini primerni za vknjižbo lastninske
pravice se zaznamuje, da je nepremičnina
zarubljena na podlagi sporazuma strank in
da je z njo prepovedano razpolagati in jo
obremenjevati.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 4. 6. 2002

II R 255/99 IZ-3955
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju, opr. št. II R 255/99 z dne 22. 11.
1999, je bilo enosobno stanovanje št. 4, v
prvem nadstropju stanovanjskega objekta v
Kranju, Planina 70, v skupni izmeri 39 m2,
in še ni vpisano v zemljiški knjigi, zastavna
dolžnica Lidija Jenko, Jelenčeva ulica 2,
Kranj, pa ga je pridobila na podlagi kupo-
prodajne pogodbe o prodaji stanovanja, št.
137/91, sklenila z družbenim podjetjem IBI
Kranj, Staneta Žagarja 35, Kranj, dne 8. 10.
1993, zarubljeno za zavarovanje denarne
terjatve po kreditni pogodbi za investicije,
reg. št. 4101-211900401/jp, z dne 28. 9.
1999, v višini 14,000.000 SIT, v korist upni-
ce Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana,
Trg republike 2.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 4. 2. 2000

Z 117/2001 IZ-4358
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju, opr. št. Z 117/2001 z dne 21. 3.
2001, je bilo dvosobno stanovanje s kabi-
netom št. 15, v skupni izmeri 77,40 m2, ki
se nahaja v II. nadstropju stanovanjskega
objekta na naslovu Trg Prešernove brigade
3, Kranj, ki stoji na parc. št. 348 in 349, vl.
št. 1264, k.o. Primskovo, ki še ni vpisano v
zemljiški knjigi in ga je zastavna dolžnica
Irena Košir, roj. 25. 3. 1961, Trg Prešerno-
ve brigade 3, Kranj, pridobila na podlagi
prodajne pogodbe št.
362-010/91-04/2145 z dne 15. 9. 1993,
ki jo je sklenila z Občino Kranj, na naroku
dne 23. 4. 2001 zarubljeno za zavarovanje
denarne terjatve po posojilni pogodbi z dne
2. 3. 2001, v višini 15.000 DEM s pripadki,
v korist upnika Boruta Dežmana, Mavčiče
106, Mavčiče.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 23. 4. 2001

IN 2002/00118 IZ-10334
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega

sodišča v Kranju, opr. št. In 2002/00085 z
dne 30. 5. 2002, je bil dne 30. 5. 2002
opravljen v korist upnikov: 1. Komunala
Kranj d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj,
2. Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
Kranj, 3. Elektro Gorenjska, Javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d., Uli-
ca Mirka Vadnova 3/a, Kranj, ki jih zastopa
Domplan d.d., Bleiweisova c. 14, Kranj in

4. Domplan d.d., Bleiweisova c. 14, Kranj,
ki ju zastopa Bogdan Greif, odvetnik v Kra-
nju, rubež stanovanja št. 10, v 1. nadstropju
stanovanjske stavbe na naslovu Planina 10,
s pripadajočimi funkcionalnimi skupnimi de-
li, prostori, objekti in napravami ter funkcio-
nalnim zemljiščem, ki je last dolžnice Dani-
ce Ristič, Planina 10, Kranj.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 5. 6. 2002

In 2002/00117 IZ-10346
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega

sodišča v Kranju, opr. št. In 2002/00085 z
dne 30. 5. 2002, je bil dne 30. 5. 2002
opravljen v korist upnikov: 1. Komunala
Kranj d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj,
2. Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
Kranj, 3. Elektro Gorenjska, Javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d., Uli-
ca Mirka Vadnova 3/a, Kranj, ki jih zastopa
Domplan d.d., Bleiweisova c. 14, Kranj in
4. Domplan d.d., Bleiweisova c. 14, Kranj,
ki ju zastopa Bogdan Greif, odvetnik v Kra-
nju, rubež stanovanja št. 18, v 2. nadstropju
stanovanjske stavbe na naslovu Gogalova
ulica 8, s pripadajočimi skupnimi deli, pro-
stori, objekti in napravami ter funkcionalnim
zemljiščem, ki je last dolžnice Pavlice Rogi-
na, Gogalova ulica 8, Kranj.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 5. 6. 2002

In 2002/00085 IZ-10348
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega so-

dišča v Kranju, opr. št. In 2002/00085 z
dne 30. 5. 2002, je bil dne 30. 5. 2002
opravljen v korist upnikov: 1. Mestna občina
Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, ki jo zastopa
Domplan d.d., Bleiweisova c. 14, Kranj in 2.
Domplan d.d., Bleiweisova c. 14, Kranj, ki ju
zastopa Bogdan Greif, odvetnik v Kranju, ru-
bež stanovanja št. 22, v 5. nadstropju stano-
vanjske stavbe na naslovu Ulica Tončka Dež-
mana 6, s pripadajočimi skupnimi deli, pro-
stori, objekti in napravami ter funkcionalnim
zemljiščem, ki je last dolžnice Ljubice Marki-
šič, Ul. Tončka Dežmana 6, Kranj.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 4. 6. 2002

In 2002/00092 IZ-10402
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega

sodišča v Kranju, opr. št. In 2002/00092 z
dne 8. 5. 2002, je bil dne 5. 6. 2002
opravljen v korist upnikov 1. Javno podjetje
Komunala p.o., Ul. Mirka Vadnova 1, Kranj,
2. Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
Kranj, 3. Elektro Gorenjska d.d., Ul. Mirka
Vadnova 3a, Kranj, ki jih zastopa Domplan
d.d., Bleiweisova c. 14, Kranj, njega pa
odvetnik Bogdan Greif iz Kranja in 4. Dom-
plan d.d., Bleiweisova c. 14, Kranj, ki ga
zastopa odvetnik Bogdan Greif iz Kranja,
rubež stanovanja št. 13, v III. nadstropju
stanovanjskega bloka na naslovu Dražgo-
ška ulica 6, Kranj, ki je last dolžnice Nere
Kontrec do 1/2, Dražgoška ulica 6, Kranj.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 6. 6. 2002

In 2002/00056 IZ-10403
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega

sodišča v Kranju, opr. št. In 2002/00056 z
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dne 25. 4. 2002, je bil dne 29. 5. 2002
opravljen v korist upnikov 1. Javno podjetje
Komuanala p.o., Ul. Mirka Vadnova 1, Kranj,
2. Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
Kranj, 3. Elektro Gorenjska d.d., Ul. Mirka
Vadnova 3a, Kranj, ki jih zastopa Domplan
d.d., Bleiweisova c. 14, Kranj, njega pa
odvetnik Bogdan Greif iz Kranja in 4. Dom-
plan d.d., Bleiweisova c. 14, Kranj, ki ga
zastopa odvetnik Bogdan Greif iz Kranja,
rubež stanovanja št. 51, v 12. nadstropju
stanovanjske stavbe na Cesti 1. maja 61,
Kranj, last dolžnikov Klobučar Zlata in Klo-
bučar Zvonke, oba Cesta 1. maja 61, Kranj.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 29. 5. 2002

In 2002/00067 IZ-10404
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega

sodišča v Kranju, opr. št. In 2002/00067 z
dne 25. 4. 2002, je bil dne 29. 5. 2002
opravljen v korist upnikov 1. Javno podjetje
Komunala p.o., Ul. Mirka Vadnova 1, Kranj,
2. Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
Kranj, 3. Elektro Gorenjska d.d., Ul. Mirka
Vadnova 3a, Kranj, ki jih zastopa Domplan
d.d., Bleiweisova c. 14, Kranj, njega pa
odvetnik Bogdan Greif iz Kranja in 4. Dom-
plan d.d., Bleiweisova c. 14, Kranj, ki ga
zastopa odvetnik Bogdan Greif iz Kranja,
rubež stanovanja št. 23, v 3. nadstropju
stanovanjske stavbe na naslovu Ul. Janeza
Puharja 3, Kranj, last dolžnika Jereb Fran-
ca, Ul. Janeza Puharja 3, Kranj, do 1/2.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 29. 5. 2002

In 2002/00093 IZ-10405
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega so-

dišča v Kranju, opr. št. In 2002/00093 z dne
8. 5. 2002, je bil dne 5. 6. 2002 opravljen v
korist upnikov 1. Javno podjetje Komunala
p.o., Ul. Mirka Vadnova 1, Kranj, 2. Mestna
občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, 3. Elek-
tro Gorenjska d.d., Ul. Mirka Vadnova 3a,
Kranj, ki jih zastopa Domplan d.d., Bleiweiso-
va c. 14, Kranj, njega pa odvetnik Bogdan
Greif iz Kranja in 4. Domplan d.d., Bleiweiso-
va c. 14, Kranj, ki ga zastopa odvetnik Bog-
dan Greif iz Kranja, rubež stanovanja št. 5, v I.
nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu
Cesta 1. maja 61, Kranj, ki je last dolžnika
Mamuti Faika, Cesta 1. maja 61, Kranj.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 6. 6. 2002

In 2002/00095 IZ-10408
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega

sodišča v Kranju, opr. št. In 2002/00095 z
dne 8. 5. 2002, je bil dne 5. 6. 2002
opravljen v korist upnikov 1. Javno podjetje
Komunala p.o., Ul. Mirka Vadnova 1, Kranj,
2. Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
Kranj, 3. Elektro Gorenjska d.d., Ul. Mirka
Vadnova 3a, Kranj, ki jih zastopa Domplan
d.d., Bleiweisova c. 14, Kranj, njega pa
odvetnik Bogdan Greif iz Kranja in 4. Dom-
plan d.d., Bleiweisova c. 14, Kranj, ki ga
zastopa odvetnik Bogdan Greif iz Kranja,
rubež stanovanja št. 5, v I. nadstropju sta-
novanjskega bloka na naslovu Gosposvet-
ska ulica 15, Kranj, ki je last dolžnika Lasica
Budimirja, Gosposvetska ulica 15, Kranj.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 6. 6. 2002

In 2002/00057 IZ-10409
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega

sodišča v Kranju, opr. št. In 2002/00057 z
dne 25. 4. 2002, je bil dne 29. 5. 2002
opravljen v korist upnikov 1. Javno podjetje
Komunala p.o., Ul. Mirka Vadnova 1, Kranj,
2. Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
Kranj, 3. Elektro Gorenjska d.d., Ul. Mirka
Vadnova 3a, Kranj, ki jih zastopa Domplan
d.d., Bleiweisova c. 14, Kranj, njega pa
odvetnik Bogdan Greif iz Kranja in 4. Dom-
plan d.d., Bleiweisova c. 14, Kranj, ki ga
zastopa odvetnik Bogdan Greif iz Kranja,
rubež stanovanja št. 8, v I. nadstropju sta-
novanjske stavbe na naslovu Ul. Janeza Pu-
harja 10, Kranj, last dolžnika Ademaj Imri,
Ul. Janeza Puharja 10, Kranj.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 29. 5. 2002

Z 2000/229 IZ-10427
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju, opr. št. Z 2000/229 z dne 29. 3.
2000, je bilo dvosobno stanovanje s kabi-
netom, št. 9, v prvem nadstropju stanovanj-
skega bloka v Kranju, Trg Prešernove briga-
de 4, ki stoji na parc. št. 348, 349/I, vl. št.
1264, k.o. Primskovo, v skupni izmeri
77,40 m2, ki še ni vpisano v zemljiški knjigi
kot etažna lastnina in ga je zastavni dolžnik
Gradimir Damjanović, roj. 14. 4. 1956, Trg
Prešernove brigade 4, Kranj, pridobil po
prodajni pogodbi št. S 2/48-75/93 z dne
18. 1. 1993, ki jo je sklenil z Republiko
Slovenijo, Ministrstvom za obrambo, Ljub-
ljana, Kardeljeva ploščad 25, na naroku dne
7. 8. 2001 zarubljeno za zavarovanje de-
narne terjatve po pogodbi o priznanju dolga
z dne 3. 2. 2000, v višini 50.000 DEM v
tolarski protivrednosti s pripadki, v korist
upnika Blaža Goršeta, Hrušica 170, Jeseni-
ce.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 7. 8. 2001

Z 2002/00027 IZ-8848
Okrajno sodišče v Litiji je v zadevi zava-

rovanja denarne terjatve pod opr. št. Z
2002/00027, dne 25. 4. 2002 zarubilo
dvosobno stanovanje št. 7, v II. nadstropju
stanovanjske hiše Ulica solidarnosti 5, Liti-
ja, v izmeri 56,04 m2, ki mu pripada tudi
sorazmeren lastniški delež na skupnih pro-
storih, delih, objektih in napravah ter na
funkcionalnem zemljišču objekta v katerem
se nahaja, last zastaviteljev, Sonje Kodba,
roj. 28. 10. 1962 in Zorana Mičanovića,
roj. 30. 3. 1961, oba stan. Ulica solidarno-
sti 5, Litija, vsakega do 1/2, v korist Karn-
tner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v
Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, za zava-
rovanje njegove denarne terjatve v višini
18.000 EUR po srednjem tečaju Banke Slo-
venije z 9% spremenljivo letno obrestno me-
ro in zapadlostjo 1. 4. 2014.

Okrajno sodišče v Litiji
dne 26. 4. 2002

Z 2002/00758 IZ-9220
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00758, ki ga je dne 7. 5. 2002 izda-
lo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na enosobnem stanovanju št. 73, v
izmeri 41,59 m2, ki se nahaja v VII. nadstro-

pju stanovanjske hiše na Bilečanski 5 v Ljub-
ljani, stoječe na parc. št. 416 in 418, k.o.
Štepanja vas, s pripadajočim solastninskim
deležem na skupnih prostorih, delih in na-
pravah, ki služijo objektu kot celoti ter fun-
kcionalnem zemljišču, ki je last dolžnika, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 10.
10. 2000, sklenjene s prodajalko Pratne-
kar Zvezdano ter z rubežem na stanovanju
št. 17, v skupni izmeri 45,53 m2, v V. nad-
stropju, s shrambo št. 17, v kleti objekta na
naslovu Štihova ul. 5 v Ljubljani, s pripada-
jočim solastninskim deležem na skupnih
prostorih, delih in napravah stavbnega ob-
jekta in funkcionalnem zemljišču, ki je last
dolžnika, na podlagi kupoprodajne pogod-
be z dne 2. 8. 2001, sklenjene s prodajal-
ko Trunkelj Faniko, zastavna pravica v korist
upnice Slovenske investicijske banke d.d.,
Čopova 38, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 23,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 5. 2002

Z 2002/00259 IZ-9221
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00259, ki ga je dne 24. 4. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 60, v skupni
izmeri 59,92 m2, ki se nahaja v VI. nad-
stropju stanovanjskega bloka na naslovu Zi-
herlova 4 v Ljubljani, stoječega na parc. št.
142/13, 142/12, 142/38, 213/4, 213/3,
213/1, 213/6, 140/1, 139/1, 140/2,
213/2, 139/2, 1695/1, 148 in 144/1,
vse k.o. Trnovsko predmestje ter sorazmer-
nega deleža skupnih prostorov in naprav,
kakor tudi stavbišča in funkcionalnega zem-
ljišča, ki sodi k objektu za redno rabo, ki je
last dolžnika, na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 10. 12. 2001, sklenjene s
prodajalko Frančiško Jankovič ter z rube-
žem na dvosobnem stanovanju št. 45, v
skupni izmeri 64,13 m2, ki se nahaja v VII.
nadstropju stanovanjskega bloka na naslo-
vu Trnovska ulica 2 v Ljubljani (objekt B-1,
soseska VS-1 Trnovo), stoječega na parc.
št. 44, 48/1, 51, 55, 56, 58, 59/1, 60/1,
60/2, 62, 63, 64/1, 64/2, 65, 66, 67 in
73, k.o. Trnovo, ki je last zastaviteljice, na
podlagi soinvestitorske pogodbe št. VS-1
257/83 z dne 25. 5. 1984 ter dodatka k tej
pogodbi z dne 15. 6. 1984, obeh sklenje-
nih z Zavodom za izgradnjo Ljubljane, za-
stavna pravica v korist upnika Karntner Sa-
parkasse AG, Celovec, podružnica v Slove-
niji, Dunajska 63, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 62.350 EUR s pp.

Okrajno sdoišče v ljubljani
dne 19. 4. 2002

Z 2002/00417 IZ-9222
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00417, ki ga je dne 24. 4. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 18, s pripa-
dajočim kletnim prostorom v skupni izmeri
69,05 m2, v četrtem nadstropju stanovanj-
ske hiše na naslovu Majaronova 6, Ljublja-
na, ki je last dolžnice Jane Štokovič, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 5. 2.
2002 in dodatka h kupoprodajni pogodbi z
dne 14. 2. 2002, sklenjenih s prodajalko
Ano Marijo Čretnik iz Ljubljane, s prepove-
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djo odtujitve in nadaljnje obremenitve, za-
stavna pravica v korist upnika Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska
140, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 38.835 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 4. 2002

Z 2002/00478 IZ-9224
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00478, ki ga je dne 24. 4. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na enoinpolsobnem stanovanju, na
naslovu Ulica bratov Učakar 48, Ljubljana, v
izmeri 55,63 m2, s številko 5, v I. nadstropju
na vzhodni strani objekta D.1, ki stoji na zem-
ljišču parc. št. 2219/4, k.o. Zgornja Šiška,
skupaj s pripadajočo solastninsko pravico na
zemljišču, na katerem stavba stoji in funkcio-
nalnem zemljišču ter na skupnih delih, ob-
jektih in napravah, ki je lat dolžnika in tretjega
zastavitelja, vsakega do 1/2, na podlagi ku-
poprodajne pogodbe z dne 30. 7. 1998,
sklenjene s prodajalcema Počivalšek Jože-
tom in Robida Vero ter na podlagi kupopro-
dajne pogodbe z dne 10. 1. 2000, sklenje-
ne med dolžnikom in prodajalko Darinko
Borovićanin, ter z rubežem na trisobnem sta-
novanju, na naslovu Ulica bratov Učakar 10,
Ljubljana, s številko 15, v 3. nadstropju, sku-
paj s pripadajočo solastninsko pravico na
zemljišču, na katerem stavba stoji in funkcio-
nalnem zemljišču ter na skupnih delih, ob-
jektih in napravah, ki je last zastaviteljev, vsa-
kega do 1/4, na podlagi kupoprodajne po-
godbe št. 1253/02-SM z dne 17. 2. 1993,
sklenjene z Republiko Slovenijo, Ministrs-
tvom za obrambo, Ljubljana, in sicer po do-
končnem plačilu kupnine z dne 1. 2. 2002,
s prepovedjo odtujitve in nadaljnje obremeni-
tve, zastavna pravica v korist upnice Nove
Ljubljanske banke, d.d. Ljubljana, Trg repu-
blike 2, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 14,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 4. 2002

Z 2002/00624 IZ-9226
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00624, ki ga je dne 7. 5. 2002 izda-
lo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na stanovanju v stanovanjsko po-
slovnem objektu “Zeleni gaj”, na parc. št.
512/3, 512/2, 512/1, 511, 529/3, vl. št.
1468, k.o. Sp. Šiška, z oznako B 0.6 v
objektu B, vb skupni izmeri 85,09 m2, s
parkirnima mestoma št. 54 in 56, v kleti
objekta, pripadajočo kletno shrambo K.B
0.6, v izmeri 2,27 m2 ter pripadajočimi sku-
pnimi prostori, ki je last dolžnika in zastavi-
teljev na podlagi pogodbe št.
N-50-01-0274N00 z dne 12. 12. 2001 in
aneksa št. 1 z dne 10. 1. 2002, k pogodbi
št. N-50-01-0274N00, obeh skenjenih s
prodajalcem Rudis, Poslovno združenje za
inženiring in izgradnjo objektov d.d. Trbov-
lje, s prepovedjo odtujitve in nadaljnje obre-
menitve v krist upnice, zastavna pravica v
korist upnice Banke Zasavje d.d. Trbovlje,
bančna skupina NLB, Trg revolucije 25 c,
Trbovlje, za zavarovanje denarne terjtave v
višini 12,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 5. 2002

Z 2002/00788 IZ-9227
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00788, ki ga je dne 7. 5. 2002 izda-
lo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na dvosobnem stanovanju št. 13, v
II. nadstropju večstanovanjske hiše na na-
slovu Metoda Mikuža 16 v Ljubljani, v izmeri
63,50 m2 ter na prostoru v kleti št. 13, ki
stoji na parc. št. 1292/3, 1294/30, vl. št.
1563 in 857, k.o. Bežigrad ter na solastnin-
ski pravici na skupnih delih, objektih in na-
pravah večstanovanjske hiše ter funkcional-
nem zemjišču, ki je last dolžnika, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 15. 3. 2002,
sklenjene s prodajalko Zakrajšek Vilmo, Ul.
Metoda Mikuža 16, Ljubljana, zastavna pra-
vica v korist upnice Banke Vipa d.d., Erja-
večva ul. 2, Nova Gorica, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 7,500.000 SIT s
pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 5. 2002

Z 2002/00651 IZ-9228
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00651, ki ga je dne 7. 5. 2002 izda-
lo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na poslovnem prostoru št. 29, v II.
nadstropju neto površine 13,96 m2, oziro-
ma bruto površine 20,19 m2, ki se nahaja v
poslovni stavbi z veznim hodnikom na Ca-
rinski coni v Ljubljani, Letališka 16, parc. št.
127/193, poslovna stavba 746 m2 in dvori-
šče 175 m2, vl. št. 614, k.o. Moste, s pripa-
dajočim solastninskim deležem na skupnih
prostorih, delih in napravah stavbe, stav-
bnega zemljišča in funkcionalnega zemlji-
šča, ki je last dolžnika, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 30. 11. 1994, sklenjene s
prodajalcem Blagovno trgovinskim centrom
Ljubljana, Šmartinska 152, s prepovedjo od-
tujitve in nadaljnje obremenitve, zastavna
pravica v korist upnice SKB banke d.d.,
Ajdovščina 4, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 5,000.000 SIT s pp.

Okrajno sdoišče v Ljubljani
dne 6. 5. 2002

Z 2002/00667 IZ-9229
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2002/00667 z dne 7. 5. 2002,
sta bila:

– dvosobno stanovanje št. 9, v skupni
izmeri 59,15 m2, v I. nadstropju stanovanj-
ske stavbe na Brilejevi 8 v Ljubljani, s pripa-
dajočo solastninsko pravico na zemljišču,
na katerem stavba stoji in funkcionalnem
zemljišču ter na skupnih delih, objektih in
napravah, ki stoji na parc. št. 105/6, vpisa-
ni pri vl. št. 1430, k.o. Dravlje in na parc. št.
105/15, vpisani pri vl. št. 1761, k.o. Drav-
lje, ki je last dolžnika Gračan Ivana, na pod-
lagi menjalne pogodbe z dne 16. 5. 1995,
sklenjene z Dušanom in Dobrinko Šega in

– trisobno stanovanje št. 92, v skupni
izmeri 76,51 m2, v VIII. nadstropju stano-
vanjske stavbe na Preglovem trgu 10 v Ljub-
ljani, s pripadajočo solastninsko pravico na
zemljišču, na katerem stavba stoji in funkci-
onalnem zemljišču ter na skupnih delih, ob-
jektih in napravah, ki stoji na parc. št. 1158,
1155/1, 1161, 1162/1, 1160/4,
1159/1, 1052/5, vse k.o. Slape, ki je last
dolžnikov, vsakega do 1/2, na podlagi pro-

dajne pogodbe z dne 26. 2. 2002, sklenje-
ne s Sašom Goriškom, z dnem 7. 5. 2002
zarubljena v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d. Ljubljana, Trg republike 2, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
10,540.000 SIT s pp zoper dolžnika Ivana
Gračana in v višini 6,460.000 SIT s pp zo-
per dolžnico Vukičević Ires.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 5. 2002

In 2001/00617 IZ-9234
Na podlagi tu sodnih sklepov o izvršbi z

dne 13. 8. 2001, opr. št. In 2001/00617
je bil dne 7. 11. 2001 opravljen rubež sta-
novanja, št. 14, Reška 11, Ljubljana, v izme-
ri 45,31 m2, ki je last dolžnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 4. 2002

In 2001/01529 IZ-10053
Na podlagi tu sodnih sklepov o izvršbi z

dne 17. 1. 2002, opr. št. In 2001/01529
je bil dne 23. 4. 2002 opravljen rubež sta-
novanja v izmeri 44,23 m2, ki se nahaja v
pritličju večstanovanjske hiše, na naslovu
Streliška ul. 6, Ljubljana, ki stoji na parc. št.
241, k.o. Poljansko predmestje.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 4. 2002

Z 2002/00276 IZ-10055
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00276, ki ga je dne 8. 5. 2002 izda-
lo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na dvoinpolsobnem stanovanju št.
1, v skupni izmeri 99,59 m2, ki se nahaja v
pritličju objekta B8, Gasparijeva 3, Ljublja-
na, v zazidalnem območju Nove Poljane v
Ljubljani, kateremu pripada shramba št. 1, v
pritličju objekta v izmeri 4,30 m2 in parkirno
mesto št. 84, v kleti garažnega objekta, ki
je last dolžnice, na podlagi prodajne pogod-
be z dne 8. 8. 2001 in aneksa z dne 1. 2.
2002, oboje sklenjeno s prodajalcem Kal-
cer d.o.o., Ljubljanska c. 51, Trzin, s pre-
povedjo odtujitve in nadaljnje obremenitve,
zastavna pravica v korist upnika Hypo Alpe -
Adria - Bank d.d., Trg OF 12, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
66.467,92 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 5. 2002

Z 2002/00657 IZ-10056
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00657, ki ga je dne 8. 5. 2002 izda-
lo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na stanovanju št. 14/D2, v 2. sta-
novanjskem nadstropju v neto izmeri
77,32 m2 in shrambe št. 14, v izmeri
8,58 m2, ki leži na parc. št. 2722, 2723,
2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856,
2857, 2858, 2859, 2860, 2862, 2863,
2864, 2865, 2866, 2867, 2873, 2874 in
2880, k.o. Tabor, s sorazmernim solastni-
škim deležem na skupnih prostorih, delih
objekta, ki služijo stanovanjski hiši kot celoti
in na funkcionalnem zemljišču stanovanjske
hiše, ki je last dolžnice, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe št. 37/01-D2 z dne 7. 9.
2001 in aneksa št. 1 h kupoprodajni po-
godbi št. 37/01-D2 z dne 11. 3. 2002,
sklenjenih s prodajalcem Investplan d.o.o.,
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Pod hribom 55, Ljubljana, zastavna praivca
v korist upnika Karntner Sparkasse AG, Po-
družnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljublja-
na, za zavarovanje denarne terjatve v viini
58.800 EUR s pp.

Okrajno sdoišče v Ljubljani
dne 8. 5. 2002

Z 2002/00495 IZ-10057
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00495, ki ga je dne 8. 5. 2002 izda-
lo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na trisobnem stanovanju št. 93, v
12. nadstropju stolpnice na Vojkovi cesti
77 v Ljubljani, v prodajni izmeri 77,70 m2 in
v stvarni izmeri 81,42 m2, s pripadajočo
kletjo in sorazmernim solastniškim deležem
na skupnih prostorih, delih objekta in na-
pravah ter na funkcionalnem zemljišču ob-
jekta, ki se nahaja v stanovanjskem bloku
na parc. št. 480/5, k.o. Brinje I (predhodno
na parc. št. 477, 478, 481, 482, 483,
484, 485, 486, 479, 480, 834 in 400/2
k.o. Brinje), ki je last dolžnice Simone Bov-
ha Padilla, na podlagi kupopogodbe z dne
15. 5. 2001, overjene dne 15. 5. 2001 pri
notarju Andreju Škrku iz Ljubljane, pod št.
OV-2890/01 in aneksa št. 1 z dne 28. 2.
2002, overjenega dne 4. 3. 2002 pri notar-
ju Andreju Škrku iz Ljubljane, pod št.
OV-907/02, sklenjeni med Silvijo Lippaj roj.
Nemec kot prodajalko in dolžnico Simono
Bovha Padilla kot kupcem, zastavna pravica
v korist upnika Karntner Sparkasse AG, Ce-
lovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska c.
63, Ljubljana, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 44.000 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 5. 2002

Z 2001/02237 IZ-10058
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2001/02237, ki ga je dne 8. 5 2002 izda-
lo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na enosobnem stanovanju št. 86,
ki se nahaja v devetem nadstropju stano-
vanjskega bloka na naslovu Beblerjev trg 1,
Ljubljana, v izmeri 40,94 m2, s solastninsko
pravico na skupnih prostorih, delih, objek-
tih in napravah te zgradbe, vključno z zemlji-
ščem na katerem ta objekt stoji oziroma
kateremu služi kot funkcionalno zemljišče,
ki je last dolžnika na podlagi prodajne po-
godbe z dne 12. 11. 2001, sklenjene s
Kositer Francem kot prodajalcem in dolžni-
kom kot kupcem, s prepovedjo odtujitve in
obremenitve, zastavna pravica v korist upni-
ce Volksbank Ljudska banka d.d., Dunajska
128a, Ljubljana, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 54.200 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 5. 2002

Z 2002/00240 IZ-10060
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00240, ki ga je dne 8. 5. 2002 izda-
lo Okrajno sdoišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na stanovanju, garsonjeri št. 26, v
Ljubljani, na Zeleni poti 15, ki se nahaja v S
nadstropju, v skupni izmeri 34,61 m2, s pri-
padajočim kletnim prostorom št. 26, ki je
last dolžnice, na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 8. 11. 2001, sklenjene s pro-
dajalcem Markom Golobičem, s prepove-

djo odtujitve in nadaljnje obremenitve, zstav-
na pravica v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
5,100.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 5. 2002

Z 2002/00663 IZ-10130
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00663, ki ga je dne 14. 5. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 12, v 5. nad-
stropju stanovanjske hiše v Ljubljani, Kuna-
verjeva 3, s pripadajočo solastninsko pravi-
ca na zemljišču, na katerem stavba stoji in
funkcionalnem zemljišču ter na skupnih de-
lih, objektih in napravah, vse vpisano na
parc. št. 951/2, vl. št. 2346, k.o. Dravlje,
ki je last dolžnika in zastaviteljice, na podla-
gi kupoprodajne pogodbe z dne 14. 2.
2002, sklenjene s prodajalcema Ivanko Je-
anne Sket in Dušanom Sketom, s prepove-
djo odtujitve in nadaljnje obremenitve, za-
stavna pravica v korist upnice Nove Ljub-
ljanske banke d.d., Trg republike 2, Ljublja-
na, za zavarovanje denarne terjatve v višini
10,250.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 5. 2002

Z 2002/00636 IZ-10131
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00636, ki ga je dne 15. 5. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju v
skupni izmeri 44,15 m2, v II. nadstropju stav-
be na Grablovičevi 40 v Ljubljani, s pripada-
jočo solastninsko pravico na zemljišču, na
katerem stavba stoji in funkcionalnem zem-
ljišču ter na skupnih delih, objektih in napra-
vah, ki stoji na parc. št. 77/6, vpisani pri vl.
št. 240, k.o. Šentpeter, ki je last dolžnika in
zastaviteljice, na podlagi prodajne pogodbe
z dne 4. 2. 2002, sklenjene med prodajal-
ko Tekavc Simoni Karmen ter dolžnikom in
zastaviteljico kot kupcema, s prepovedjo od-
tujitve in nadaljnje obremenitve, zastavna
pravica v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d. Ljubljana, Trg republike 2, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
7,400.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 5. 2002

Z 2002/00653 IZ-10132
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00653, ki ga je dne 15. 5. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubjani, je bila
ustanovljena na stanovanju oznake M.S12,
v izmeri 24,31 m2, ki se nahaja v mansardi
objekta D, v zazidalnem območju VS 3/2-2
Utensilija - Grbina v Ljubljani, s pripadajočo
shrambo z oznako M.S12, v kleti objekta D
in s solastninsko pravico na skupnih prosto-
rih, delih in napravah objekta ter na funkcio-
nalnem zemljišču stanovanjskega objekta,
ki je last dolžnice Zupančič Polonce, na
podlagi prodajne pogodbe št. 137/96-2/4
z dne 24. 9. 1996, sklenjene s prodajal-
cem Gradbenim podjetjem Grosuplje d.d.,
s prepovedjo odtujitve in nadaljnje obreme-
nitve, zastavna pravica v korist upnika Bank
Austria Creditanstalt d.d., Šmartinska 140,

Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 31.000 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 5. 2002

Z 2002/00871 IZ-10133
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00871, ki ga je dne 14. 5. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnem lokalu P 18, v
izmeri 16,82 m2, zavedenem v etažnem
vložku E4 pod B 19, ki se nahaja v TPC
Murgle, Cesta v Mestni log 55, Ljubljana,
stoječem na parc. št. 365/25, 376/70,
361/137 in 371/12, vse k.o. Trnovsko
predmestje, ki je last dolžnika, na podlagi
pogodbe o nakupu nepremičnine z dne
29. 5. 2001, sklenjene s prodajalcem Kek
Robertom iz Grosuplja in pogodbe o naku-
pu nepremičnine z dne 13. 12. 2001, skle-
njene s prodajalcem Mujić Feridom iz Ljub-
ljane, s prepovedjo odtujitve in nadaljnje
obremenitve nepremičnine in z zaznambo
izvršljivosti terjatve, zastavna pravica v korist
upnika Hypo Leasing d.o.o., Trg osvobodil-
ne fronte 12, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 106.952,73 EUR s
pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 5. 2002

Z 2002/00638 IZ-10134
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2002/00638 z dne 14. 5. 2002,
je bila stanovanjska hiša – objekt 01CS, ki
obsega bivalno površino 01CS, v izmeri
154, 25 m2, shrambo 01CK, v izmeri
35,87 m2, atrij 01CA, v izmeri 79,41 m2 in
garažo 01CG, v izmeri 40,05 m2, la lokaciji
SŠ 1/9, ob Koseškem bajerju v Ljubljani, ki
stoji na parc. št. 1065/2 in 1066/8, vpisa-
nih pri vl. št. 1767, k.o. Zg. Šiška, ki je last
dolžnikov, na podlagi kupoprodajne pogod-
be z dne 1. 10. 2001, sklenjene s prodajal-
cem Vegrad d.d., Gradbeno industrijsko po-
djetje, Prešernova 9a, Velenje, z dnem
14. 5. 2002 zarubljena v korist upnice No-
ve Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Trg re-
publike 2, za zavarovanje denarne terjatve v
znesku 5,520.000 SIT s pp zoper dolžnika
Bojana Salaja in v znesku 12,880.000 SIT
s pp zoper dolžnico Alenko Temeljotov Sa-
laj.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 5. 2002

Z 2002/00648 IZ-10137
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2002/00648 z dne 14. 5. 2002,
je bilo trisobno stanovanje št. 30, v izmeri
75,30 m2, v 5. nadstropju stanovanjskega
bloka v Ljubljani, Ulica Metoda Mikuža 16,
ki stoji na parc. št. 1294/30, 1292/3 in
1293/8, k.o. Bežigrad, ki je last zastavitelja
Josipa Prikratki, na podlagi prodajne po-
godbe št. 3510/04-SM z dne 1. 3. 1993,
sklenjene s prodajalko Republiko Sloveni-
jo, Ministrstvom za obrambo ter s prepove-
djo nadaljnje obremenitve tega stanovanja
in s prepovedjo odtujitve navedene nepre-
mičnine, razen v korist dolžnikov Klemenčič
Glavica Marijane, Murščak 16, Radenci in
dolžnikov Klemenčič Glavica Marijane, Mur-
ščak 16, Radenci in Glavica Saška, Javor-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 59 / 5. 7. 2002 / Stran 4979

nik 59, Ravne na Koroškem, z dne 14. 5.
2002 zarubljeno v korist upnice Bank Aus-
tria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska
140, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 36.270 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan iz-
plačila kredita s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 5. 2002

Z 2002/00555 IZ-10138
Na podlagi sklepa opr. št. Z 2002/00555,

ki ga je dne 15. 5. 2002 izdalo Okrajno sodi-
šče v Ljubljani, je bila ustanovljena na poslov-
nih prostorih št. 10, v izmeri 74,30 m2 in št.
11, v izmeri 49 m2, s pravico souporabe sku-
pnih prostorov in naprav ter pripadajočega
funkcionalnega zemljišča v poslovnem centru
Center drobnega gospodarstva Ljubljana - Vič,
Tržaška 118, ki se nahaja na parcelah št.
1569, 1597, 1599, 1600 in 1601, vse k.o.
Vič, ki je last dolžnika, na podlagi prodajne
pogodbe, sklenjene dne 13. 3. 2002 s pro-
dajalcem podjetjem Proton avto d.o.o. Ljub-
ljana, Dunajska 8, zastavna pravica v korist
upnika Interra, podjetje za financiranje, trgovi-
no in svetovanje d.d., Tomšičeva 3, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
172.122 EUR s pp.

Okrajno sdoišče v Ljubljani
dne 14. 5. 2002

Z 2002/00463 IZ-10139
Na podlagi sklepa opr. št. Z 2002/00463,

ki ga je dne 14. 5. 2002 izdalo Okrajno sodi-
šče v Ljubljani, je bila ustanovljena na stanova-
nju št. 10, v skupni izmeri 157,53 m2, v tre-
tjem nadstropju stanovanjske stavbe, stoječe
na parc. št. 364, k.o. Gradaško predmestje I,
na naslovu Igriška ulica 3, Ljubljana, ki je last
dolžnika, na podlagi kupoprodajne pogodbe,
sklenjene dne 17. 2. 2000 s prodajalcem
Pušnik Ivanom, Igriška 8, Ljubljana, s prepo-
vedjo odtujitve in nadaljnje obremenitve, za-
stavna pravica v korist upnice Slovenske inve-
sticijske banke d.d., Čopova 38, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
17,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 5. 2002

Z 2002/00836 IZ-10140
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00836, ki ga je dne 14. 5. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru št. V, v
nadstropju objekta C v Ljubljani, Cesta v
Gorice 40, v skupni izmeri 72,45 m2, s
pripadajočim solastniškim deležem na vseh
skupnih prostorih, delih, objektih in napra-
vah, ki stoji na parc. št. 2116/11,
2116/12, 2116/13, 2116/14, 2116/15,
2116/16, 2116/5, 2116/6, 2116/7,
2116/8 in 2116/9, vse k.o. Vič, ki je last
dolžnika, na podlagi kupoprodajne pogod-
be z dne 4. 3. 2002, sklenjene s prodajal-
cem Dom Decor d.o.o. Ljubljana, Šarhova
ul. 4, s prepovedjo odtujitve in nadaljnje
obremenitve, zastavna pravica v korist upni-
ce Banke Koper d.d., Pristaniška 14, Ko-
per - Capodistria, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 20,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 5. 2002

Z 2002/00666 IZ-10141
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00666, ki ga je dne 16. 5. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru št. 4,
na lokaciji Štihova ulica 23, v stanovanjski
soseski BS 2/1, Zupančičeva jama, frizer-
ski salon v izmeri 73,48 m2, ter skladišče
št. 4, ki se nahaja v kleti I, št. 7, v izmeri
59,23 m2, in parkirnem mestu v stanovanj-
ski soseski BS2/1, Zupančičeva jama, kare
I, s pripadajočim solastninskim deležem na
skupnih prostorih, delih in napravah stavbe
ter na pripadajočem stavbnem in funkcio-
nalnem zemljišču, ki je last zastaviteljice, na
podlagi prodajne pogodbe št. BS 2/1
L-6/90 z dne 18. 5. 1990, sklenjene s
prodajalcem SCT n.sol.o., Ljubljana, s pre-
povedjo odtujitve in nadaljnje obremenitve v
korist upnice zastavna pravica v korist upni-
ce SKB banke d.d., Ajdovščina 4, Ljublja-
na, za zavarovanje denarne terjatve v višini
45,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 5. 2002

Z 2002/00374 IZ-10145
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2002/00374 z dne 16. 5. 2002,
je bilo stanovanje št. 11, v II. nadstropju
Endliharjeve ul. 15 v Ljubljani, ki obsega
kuhinjo, dve sobi, kopalnico z WC in pred-
sobo, v skupni izmeri 40,40 m2, h kateremu
sodi tudi pomožni prostor – klet ter pravico
souporabe skupnih prostorov – pralnice, su-
šilnice in kolesarnice, ki stoji na parc. št.
1679, k.o. Bežigrad, ki je last zastavitelja
Marjana Skukana, na podlagi prodajne po-
godbe z dne 4. 11. 1999, sklenjene s pro-
dajalcem Veterinarsko fakulteto iz Ljublja-
ne, s prepovedjo nadaljnje obremenitve in
odtujitve, z dnem 16. 5. 2002 zarubljeno v
korist upnice Factor banke d.d., železna c.
16, Ljubljana, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 160.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 5. 2002

Z 2002/00370 IZ-10146
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00370, ki ga je dne 16. 5. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 52, ki se na-
haja v pritličju stanovanjske hiše, na naslovu
Celovška cesta 159, Ljubljana, v skupni
izmeri 39,16 m2, skupaj z ustreznim sola-
stniškim deležem na skupnih objektih, delih
in napravah ter na stavbnem in funkcional-
nem zemljišču, stoječem na parc. št.
552/1, 553/1, 557/1, 557/3, 557/10,
k.o. Zgornja Šiška, ki je last dolžnika in
zastaviteljice, vsakega do 1/2, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 7. 11. 2001 in
aneksa z dne 14. 1. 2002, sklenjenih s
prodajalcem Novak Zdenko, Celovška 159,
Ljubljana, s prepovedjo odtujitve in nadalj-
nje obremenitve v korist upnice, zastavna
pravica v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
5,750.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 5. 2002

Z 2002/00873 IZ-10147
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00873, ki ga je dne 15. 5. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na enosobnem stanovanju št. 21, v
skupni izmeri 37,17 m2, v IV. nadstropju sta-
novanjske hiše na naslovu Cesta 24. junija
74, v Ljubljani - Črnuče, s pripadajočo sola-
stninsko pravico na skupnih prostorih delih
in napravah stanovanjske hiše s solastnim
deležem na stavbnem in funkcionalnem zem-
ljišču, ki je last dolžnika na podlagi kupopro-
dajne pogodbe, sklenjene dne 19. 10. 2001
s prodajalko Mujakič Fatimo iz Ljubljane, s
prepovedjo odtujitve in nadaljnje obremeni-
tve, zastavna pravica v korist upnice Sloven-
ske investicijske banke d.d., Čopova 38,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 5,500.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 5. 2002

Z 2002/00445 IZ-10148
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00445, ki ga je dne 15. 5. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju v izmeri
65,49 m2, številka 7, v tretjem nadstropju
stanovanjske hiše Šišenska 27, Ljubljana,
na parceli 247/4, vpisani pri vl. št. 3462,
k.o. Zg. Šiška, ki je last dolžnika, na podlagi
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanova-
nja številka 2772/1-06/91 z dne 18. 11.
1991, sklenjene s prodajalcem Železniškim
gospodarstvom Ljubljana, s prepovedjo od-
tujitve in nadaljnje obremenitve, zastavna
pravica v korist upnika Hypo Leasing d.o.o.,
Trg OF 12, Ljubljana, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 26,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 5. 2002

Z 2002/00661 IZ-10149
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00661, ki ga je dne 15. 5. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na dvoinpolsobnem stanovanju v sta-
novanjski stavbi v Ljubljani, Topniška ul. 29,
št. 13/PR v velikosti 73,50 m2, z atrijem v
velikosti 67,80 m2, s pripadajočo shrambo
št. 13 v velikosti 5,20 m2 in dvema parkirni-
ma mestoma št. 137 in 138 s pripadajočo
solastninsko pravico na zemljišču ter na sku-
pnih delih, objektih in napravah, vse vpisano
na parc. št. 1258, 1257/1, 1257/11,
1256/3, 1257/3, 1257/2, 1292/5,
1212/13, 1292/10, 1292/11 in 1256/41,
vl. št. 1689, k.o. Bežigrad, ki je last dolžnika
do 1/2 in zastaviteljev, vsakega do 1/4, na
podlagi prodajne pogodbe št. 4233-12/02
z dne 25. 2. 2002, sklenjene s prodajalcem
Stanovanjskim skladom Republike Sloveni-
je, javni sklad, Poljanska 31, Ljubljana, s pre-
povedjo odtujitve in nadaljnje obremenitve,
zastavna pravica v korist upnice Nove Ljub-
ljanske banke d.d. Ljubljana, Trg republike
2, za zavarovanje denarne terjatve v višini
8,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 5. 2002

Z 2002/00835 IZ-10152
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2002/00835 z dne 10. 5. 2002,
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je bilo stanovanje št. B03N2ST06, ki se
nahaja v prvem nadstropju stanovanjskega
objekta B03, v stanovanjski soseski pod
Šmarno goro, v skupni izmeri 74,36 m2,
skupaj z ustreznim solastniškim deležem na
skupnih prostorih, delih in napravah in fun-
kcionalnem zemljišču, stoječem na zemlji-
šču, vpisanem v vl. št. 2699, k.o. Vižmarje,
ki je last dolžnikov Ksenije Ceglar in Antona
Čakša, na podlagi prodajne pogodbe z dne
6. 11. 2001, sklenjene s prodajalcem In-
terdom nepremičnine d.d. Ljubljana, z dnem
10. 5. 2002 zarubljeno v korist upnice No-
ve Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Trg re-
publike 2, za zavarovanje denarne terjatve v
znesku 1,700.000 SIT s pp zoper dolžnico
Ano Ceglar, v znesku 4,582.210 SIT s pp
zoper dolžnico Ksenijo Ceglar in v znesku
2,717.790 SIT s pp zoper dolžnika Antona
Čakša.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 5. 2002

Z 2001/02241 IZ-10153
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2001/02241 z dne 24. 4. 2002
je bilo mansardno stanovanje z oznako
A.M.02, v izmeri 43,32 m2, z galerijo v izme-
ri 31,81 m2, parkirnim mestom z oznako P -
24 v izmeri 11,70 m2 v kleti in shramba v
kleti v izmeri 4,95 m2, vse v objektu A v
območju urejanja “Utensilia” v Ljubljani, ki
je last zastaviteljice in dolžnika po nedolo-
čenih deležih, na podlagi prodajne pogod-
be št. 430/2000 - 6 z dne 7. 11. 2000 in
dodatka k tej pogodbi z dne 17. 12. 2001,
obeh sklenjenih z GPG d.d., Emonska ce-
sta 8, Ljubljana, z dnem 24. 4. 2002 zarub-
ljeno v korist upnika Bank Austria Creditan-
stalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, za za-
varovanje denarne terjatve v višini 73.300
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan izplačila kre-
dita s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 5. 2002

Z 2002/00766 IZ-10155
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00766, ki ga je dne 10. 5. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru v pritli-
čju objekta C z oznako CP1, v izmeri
47,88 m2, poslovni prostor v I. nadstropju
objekta C z oznako CN1, CN2, CN3, CN4,
CN5 in CN6, s skupnim hodnikom, sanitari-
jami in prostorom za čajno kuhinjo, v skupni
izmeri 330,85 m2, poslovna prostora v man-
sardi objekta C z oznako CM2 in CM6, s
suporabo sanitarij in hodnika ter parkirni
prostori v kleti objekta 4, 5 in 6, s pravico
souporabe skupnih delov in naprav objekta,
ki je last dolžnika, na podlagi prodajne po-
godbe št. 20/97 z dne 8. 8. 1997 in dodat-
ka k prodajni pogodbi št. 20/97 z dne 8. 8.
1997, sklenjenega s prodajalcem ING Inže-
niring, podjetje za inženiring, načrtovanje in
gradnje p.o. Ljubljana, ter z rubežem na
skladiščnem prostoru št. 5, v kleti objekta
“C”, v izmeri 9,15 m2 v trgovsko poslovnem
objektu na Dunajski in Šarhovi na območju
BS 1/6 Brinje, ki je last dolžnika, na podlagi
prodajne pogodbe št. 26/97-SK z dne 8.
12. 1997, sklenjene s prodajalcem ING In-

ženiring, podjetje za inženiring, načrtovanje
in gradnje p.o. Ljubljana, s prepovedjo od-
tujitve in nadaljnje obremenitve, zastavna
pravica v korist upnice Slovenske investicij-
ske banke d.d., Čopova 38, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
165,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 5. 2002

Z 2002/00797 IZ-10156
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00797, ki ga je dne 10. 5. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru - enoti
št. 24, v izmeri 95 m2 ter 3 m2 hodnika, ki
se nahaja v poslovno-trgovskem centru na
Tbilisijski cesti 59, Ljubljana, vpisanem na
parc. št. 500/3, 500/4, 500/53, vse vl.
št. 4580, k.o. Trnovsko predmestje, ki je
last dolžnika, na podlagi prodajne pogodbe
št. 21/97 z dne 27. 11. 1997 in aneksa št.
1 z dne 2. 2. 2000 k prodajni pogodbi št.
21/97, sklenjenih s prodajalcem Investplan
d.o.o., Pod hribom 55, Ljubljana, s prepo-
vedjo odtujitve in obremenitve, zastavna pra-
vica v korist upnice Abanke d.d., Slovenska
58, Ljubljana, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 2,000.000 SIT in 55.000 EUR s
pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 5. 2002

Z 2002/00807 IZ-10157
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00807, ki ga je dne 10. 5. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na trisobnem stanovanju št. 17, s
kabinetom in ateljejem v tretjem in četrtem
nadstropju stavbe na naslovu Hacquetova 8,
v izmeri 192,85 m2, v soseski BS 2/1 Zu-
pančičeva jama, s parkirnim mestom št. 140,
v 3. kleti, vse skupaj v objektu na parc. št.
1763/5, 1763/4 in 1762/1, k.o. Bežigrad,
ki je last dolžnika, na podlagi pogodbe o
prodaji stanovanja z dne 24. 5. 1999, skle-
njene s prodajalcema Špelo Levičnik Oblak
in Iztokom Oblakom, s prepovedjo odtujitve
in nadaljnje obremenitve, zastavna pravica v
korist upnice Factor banke d.d., Železna c.
16, Ljubljana, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 720.000 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 5. 2002

Z 2002/00826 IZ-10158
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00826, ki ga je dne 10. 5. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 8, v III. nad-
stropju stanovanjske hiše v Ljubljani, Gestri-
nova ul. 4, v skupni izmeri 74,13 m2, s
pripadajočo shrambo v kletnem predelu ob-
jekta in s pripadajočim solastniškim dele-
žem na vseh skupnih prostorih, delih, na-
pravah ter funkcionalnem zemljišču, na
parc. št. 214/1, vl. št. 46, k.o. Poljansko
predmestje, ki je last zastaviteljice, na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe z dne 4. 5.
2001, sklenjene s prodajalcem Gojmirom
Ferenčičem, Gestrinova 4, Ljubljana, s pre-
povedjo odtujitve in nadaljnje obremenitve,
zastavna pravica v korist upnice Banke Ko-
per d.d., Pristaniška 14, Koper - Capodis-

tria, za zavarovanje denarne terjatve v višini
10,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 5. 2002

Z 2002/00074 IZ-10159
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00074, ki ga je dne 10. 5. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na podzemni garaži na naslovu
Dunajska 160, Ljubljana, ki se nahaja pod
zemljiščem parc. šz. 924/13 in 605/1,
oboje k.o. Stožice, ki obsega 457 parkirnih
mest, ki je last dolžnika, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe z dne 26. 6. 2001, skle-
njene s prodajalcem GIO d.o.o. iz Ljublja-
ne, s prepovedjo odtujitve in nadaljnje obre-
menitve, zastavna pravica v korist upnika
Hypo Alpe-Adria-Bank AG, Alpen-Adria Platz
1, Celovec, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 3,068.000 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 5. 2002

Z 2002/00082 IZ-10160
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00082, ki ga je dne 25. 4. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na delu stanovanjskega nase-
lja Pod Šmarno goro, in sicer na stanovanju
št. B02N3ST15, v izmeri 59,53 m2 ter na
pripadajočem parkirnem mestu in sorazmer-
nem idealnem deležu na skupnih delih in
napravah objekta ter na funkcionalnem ob-
jektu B02, vpisanem v vl. št. 2699, k.o.
Vižmarje, ki je last zastavitelja kot investitor-
ja Stanovanjske soseske Pod Šmarno goro,
zastavna pravica v korist upnika Karntner
Sparkasse AG, Neuer Platz 14, Celovec, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
740.000 ATS s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 5. 2002

Z 2002/00799 IZ-10162
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00799, ki ga je dne 10. 5. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru št. 17,
v pritličju stanovanjske soseske Utensilija
objekt D, na naslovu Cesta na Brdo 43,
Ljubljana, v izmeri 44 m2, ter na skupnih
objektih, delih in napravah ter na stavbnem
in funkcionalnem zemljišču, vpisanem na
parc. št. 1255/1, 1257/1, 1258/1,
1259/1, 1254/1, 1253/1, 1256 in
1260/3, vse k.o. Vič, ki je last dolžnika, na
podlagi kupoprodajne pogodbe št. 01/99 z
dne 28. 12. 2001 in prodajne pogodbe z
dne 28. 12. 2001, obeh sklenjenih s pro-
dajalcema Silvom in pogodbe z dne 28. 12.
2001, obeh sklenjenih s prodajalcema Sil-
vom in Vlasto Pivk, Jamova 46, Ljubljana, s
prepovedjo odtujitve in nadaljnje obremeni-
tve, zastavna pravica v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Trg republike 2,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 5,000.000 SIT s pp.

Okrajno sdoišče v Ljubljani
dne 9. 5. 2002

Z 2002/00817 IZ-10164
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00817, ki ga je dne 10. 5. 2002
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izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na lokalu št. L.5. v izmeri
73,59 m2 in lokalu št. L.4. v izmeri
35,02 m2, v pritličju hiše na Hrenovi 19 v
Ljubljani s sorazmernim deležem na sku-
pnih prostorih, delih in napravah stavbe ter
funkcionalnem zemljišču, vse vpisano na
parc. št. 97/1, vl. št. 53, k.o. Ljubljana
Mesto, ki je last dolžnika, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe št. 59/VII/00 z dne
14. 9. 2000, sklenjene s prodajalcem SBB
Trading d.o.o., Beethovnova 6, Ljubljana, s
prepovedjo odtujitve in nadaljnje obremeni-
tve, zastavna praivca v korist upnika Salus
d.d., Mašera Spasičeva 10, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
60,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 5. 2002

Z 2001/02214 IZ-10166
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2001/02214 z dne 7. 5. 2002,
je bilo stanovanje št. 7, v izmeri 154,03 m2,
ki  obsega kuhinjo 13,60 m2, sobo 19 m2,
sobo 8,5 m2, sobo 17,50 m2, sobo
26,60 m2, sobo 19,50 m2, kopalnico 7 m2,
WC 2 m2, hodnik 21 m2, shrambo 3,75 m2,
balkon in ložo 7,18 m2 ter druge prostore
4,40 m2, ki se nahaja v II. nadstropju stano-
vanjske hiše v Ljubljani, Igriška 3, ki stoji na
parc. št. 163, vl. št. 15, k.o. Gradišče pred-
mestje I, skupaj s solastniškim deležem na
skupnih prostorih, delih, objektih in napra-
vah te stanovanjske hiše ter na funkcional-
nem zemljišču, ki je last zastavitelja, na pod-
lagi prodajne pogodbe z dne 3. 5. 2000,
sklenjene med zastaviteljem kot kupcem in
Jasno Capuder Sedmak kot prodajalko, z
dnem 7. 5. 2002 zarubljeno v korist upnice
Volksbank - Ljudske banke d.d., Dunajska
128a, Ljubljana, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 725.000 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 5. 2002

Z 2002/00078 IZ-10186
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2002/00078 z dne 16. 5. 2002,
je bilo stanovanje v objektu D, v mansardi z
oznako D.M.14, vpisan pri vl. št. 3645, k.o.
Vič ter dve garaži v garažni kleti z oznakama
G-72 in G-77, ki je last dolžnika, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 29. 11. 2001, s
prepovedjo odtujitve in obremenitve, z dnem
16. 5. 2002 zarubljeno v korist upnice Zve-
ze bank, registrirana zadruga z omejenim
jamstvom, Paulitschgasse 5-7, A-9010 Ce-
lovec, Avstrija, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 112.500 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 5. 2002

Z 2002/00896 IZ-10187
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00896, ki ga je dne 22. 5. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju št. 37,
v VII. nadstropju stanovanjske stavbe na na-
slovu Trnovski pristan 8, Ljubljana, v skupni
izmeri 77,13 m2, na lokaciji E-2 v soseski
VS 1 Trnovo, ki je last zastaviteljev, na pod-
lagi Soinvestitorske pogobe VS-1 71/84 z
dne 26. 9. 1984, dodatka št. 1 z dne

28. 11. 1985 ter dodatka št. 2 z dne
28. 11. 1985, sklenjenih s prodajalcem Za-
vodom za izgradnjo Ljubljane, TOZD inženi-
ring, Ljubljana, Kersnikova 10, s prepovedjo
odtujitve in nadaljnje obremenitve, zastavna
pravica v korist upnice SKB banke d.d.,
Ajdovščina 4, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 15,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 5. 2002

Z 2002/00642 IZ-10188
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00642, ki ga je dne 21. 5. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št 7, v izmeri
44,03 m2, v II. nadstropju stanovanjskega
objekta Neubergerjeva 5, Ljubljana, s pri-
padajočo kletno shrambo v kleti objekta in
parkirnim mestom št. 28, v 2. kleti objekta,
ki stoji na parc. št. 1761/1, 1761/4,
1761/5 in 1762/1, vse k.o. Bežigrad, s
pripadajočo solastninsko pravico na skupnih
prostorih, delih, objektih in napravah ter pra-
vico uporabe na funkcionalnem zemljišču
stanovanjskega bloka, ki je last dolžnice Pet-
re Hlede, na podlagi kupoprodajne pogod-
be z dne 21. 3. 2002, sklenjene s prodajal-
ko Pošto Slovenije d.o.o., s prepovedjo od-
tujitve in nadaljnje obremenitve, zastavna
pravica v korist upnika Bank Austria Credi-
tanstalt d.d., Ljubljana, Šmartinska 140, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 39.220
EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 5. 2002

Z 2002/00914 IZ-10191
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00914, ki ga je dne 21. 5. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dveh poslovnih prostorih v
I. nadstropju poslovne stavbe na Dunajski
106 v Ljubljani z oznako B.11 1 N v izmeri
15,64 m2 in oznako B.10 1 N v izmeri
24,30 m2, vpisanih na parc. št. 386/5,
386/7, 386/9, 386/12, 386/13, 386/14,
386/15, 386/16, 386/17, 386/18 in
386/19, k.o. Brinje, ki je last dolžnika, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 16. 6.
1997, sklenjene s prodajalcem Urbana
d.o.o. Ljubljana, s prepovedjo odtujitve in
nadaljnje obrmenitve, zastavne pravice v ko-
rist upnice Slovenske investicijske banke
d.d., Čopova 38, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 20,000.000 SIT s
pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 5. 2002

Z 2002/01030 IZ-10251
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01030, ki ga je dne 23. 5. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju št.
22, v izmeri 57,78 m2, v II. nadstropju sta-
novanjskega objekta S-4 na naslovu Petro-
vičeva ulica 27 v Ljubljani, ki stoji na parc.
št. 1783/4 – st. z zgradbo, ki je v zemljiški
knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani pripisa-
na z.k. vl. št. 77, k.o. Nove Jarše (prej parc.
št. 2, k.o. Moste in parc. št. 1800, k.o.
Stožice) in obsega dnevno sobo, spalnico,
kuhinjo, kopalnico z WC, predsobo, loggio

in shrambni prostor v kleti, k navedenemu
stanovanju pa pripada tudi  klet ter trajna
pravica solastnine skupnih delov, narpav in
skupnih prostorov stavbe ter funkcionalne-
ga zemljišča stanovanjskega bloka, ki je last
dolžnice Tatjane Lukša (takrat še Tatjana
Križnik) na podlagi kupoprodajne pogodbe
št. 78-68-S z dne 12. 10. 1978, s prepo-
vedjo odtujitve in obremenitve, zastavna pra-
vica v korist upnika BKS - leasing d.o.o.,
Komenskega 12, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 24.000 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 5. 2002

Z 2002/00911 IZ-10253
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00911, ki ga je dne 23. 5. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na stanovanju v stanovanjski hiši v
Ljubljani, Šišenska 17, v izmeri 46,24 m2, ki
je last dolžnice, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 15. 11. 1991, sklenjene s
prodajalko Zavarovalnico Triglav d.d., Ljub-
ljana, Miklošičeva 19, zastavna pravica v ko-
rist upnice Demšar Silvestre, Pernetova ul.
17, Trzin, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 20.580 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 5. 2002

Z 2002/00965 IZ-10255
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00965, ki ga je dne 23. 5. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju v
skupni velikosti 56,47 m2, v 1. nadstropju
večstanovanjske hiše - bloka št. 5 v Ljublja-
ni, Celovška c. 161, stoječe na parc. št.
552/1, 553/1, 557/1, 557/3, 557/10,
k.o. Zg. Šiška, ki je last dolžnika, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 21. 1. 2002, skle-
njene s prodajalcem Francem Franko, Ce-
lovška c. 161, Ljubljana, zastavna pravica v
korist upnika Mons d.o.o., Poljanski nasip
6, Ljubljana, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 15.339 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 5. 2002

Z 2002/00891 IZ-10264
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00891, ki ga je dne 24. 5. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru v izme-
ri 170 m2, z ločenim vhodom, na naslovu
Miklošičeva 11, Ljubljana, vpisanem na
parc. št. 2391, k.o. Tabor, ki je last dolžni-
ka, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
14. 2. 2002 in aneksom h kupoprodajni
pogodbi z dne 16. 4. 2002, sklenjenih s
prodajalcem Kompas Sky d.o.o., Ljubljana,
Nazorjeva 12, zastavna pravica  v korist
upnice Abanke d.d., Slovenska 58, Ljublja-
na, za zavarovanje denarne terjatve v višini
440.000 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 5. 2002

In 01/00090 IZ-10287
Na podlagi sklepa o izvršbi tukajšnjega

sodišča z dne 15. 12. 2000, opr. št. In
2000/00457, je bil dne 23. 1. 2001 oprav-
ljen v korist upnice Stanovanjske zadruge
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Emona z.o.o., Ljubljana, Letališka 5, rubež
stanovanja št. 29, ki se nahaja v IV. nadstro-
pju, na naslovu Topniška 45, Ljubljana, v
izmeri 44,20 m2, ki je last dolžnika Škrjanec
Jožeta. Opravljeni rubež ima pravni učinek
tudi na izvršbo, dovoljeno s sklepom o izvrš-
bi z dne 18. 3. 2002, opr. št. In 01/00090,
ki se izvede s pristopom k izvršbi, dovoljeni
pod opr. št. In 00/00457, na predlog iste
upnice.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 3. 2002

In 01/01692 IZ-10288
Na podlagi sklepa o izvršbi tukajšnjega so-

dišča z dne 15. 12. 2000, opr. št. In
2000/00457, je bil dne 23. 1. 2001 oprav-
ljen v korist upnice Stanovanjske zadruge
Emona z.o.o., Ljubljana, Letališka 5, rubež
stanovanja št. 29, ki se nahaja v IV. nadstro-
pju, na naslovu Topniška 45, Ljubljana, v izme-
ri 44,20 m2, ki je last dolžnika Škrjanec Jože-
ta. Opravljeni rubež ima pravni učinek tudi na
izvršbo, dovoljeno s sklepom o izvršbi z dne
18. 3. 2002, opr. št. In 01/01692, ki se
izvede s pristopom k izvršbi, dovoljeni pod
opr. št. In 00/00457, na predlog iste upnice.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 3. 2002

In 01/00601 IZ-10289
Na podlagi sklepa o izvršbi tukajšnjega

sodišča z dne 15. 12. 2000, opr. št. In
2000/00457, je bil dne 23. 1. 2001 oprav-
ljen v korist upnice Stanovanjske zadruge
Emona z.o.o., Ljubljana, Letališka 5, Ljub-
ljana, rubež stanovanja št. 29, ki se nahaja v
IV. nadstropju, na naslovu Topniška 45,
Ljubljana, v izmeri 44,20 m2, ki je last dol-
žnika Škrjanec Jožeta. Opravljeni rubež ima
pravni učinek tudi na izvršbo, dovoljeno s
sklepom o izvršbi z dne 18. 3. 2002, opr.
št. In 01/01601, ki se izvede s pristopom k
izvršbi, dovoljeni pod opr. št. In 00/00457,
na predlog iste upnice.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 3. 2002

In 2001/01595 IZ-10292
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 15. 2. 2002, opr. št. In 2001/01595,
je bil dne 18. 4. 2002 opravljen v korist
upnika Finance - Operativa, d.o.o., Kneza
Koclja 37, Ljubljana, rubež stanovanja št.
301, v III. nadstropju, s kletno shrambo št.
301, v skupni izmeri 55,49 m2, v stanovanj-
ski stavbi, Brilejeva 12, na parceli št.
131/12, iste k.o., last dolžnika Kočar Av-
gusta, Brilejeva 12, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 4. 2002

In 2001/01578 IZ-10293
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z

dne 15. 2. 2002, opr. št. In 2001/01578,
je bil dne 18. 4. 2002 opravljen v korist
upnika M.I.S., d.o.o., Proletarska c. 4, ljub-
ljana, rubež stanovanja št. 89, v izmeri 50,28
m2, ki se nahaja na naslovu stanovanjskega
objekta Rusjanov trg 8, v Ljubljani, last dol-
žnice Sedej Mojce, sedaj stan. Gostilna pri
Jovotu, Poljanska 99, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 4. 2002

Z 2002/00912 IZ-10304
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00912, ki ga je dne 29. 5. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju št. 16,
v izmeri 75,66 m2, v 4. nadstropju stano-
vanjskega bloka Plešičeva 27, Ljubljana,
parc. št. 1199/5, k.o. Dravlje, ki je last
zastaviteljice, na podlagi prodajne pogodbe
št. 2545/03-HB z dne 19. 11. 1993, skle-
njene s prodajalko Republiko Slovenijo, Mi-
nistrstvom za obrambo, s prepovedjo odtu-
jitve in obremenitve, zastavna pravica v ko-
rist upnika Bank Austria Creditanstalt d.d.,
Šmartinska 140, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 39.563 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 5. 2002

Z 2002/00488 IZ-10314
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2002/00488 z dne 30. 5. 2002,
sta bila:

– dvoinpolsobno stanovanje št. 8-5-2, v
izmeri 60,81 m2, v osmem stopnišču in pet-
em nadstropju trgovsko poslovnega stano-
vanjskega objekta B in C – Zeleni dvor, ob
Savski cesti v Ljubljani, s pripadajočim klet-
nim prostorom v izmeri 2,92 m2 in parkirnim
mestom v garažni kleti ter s pripadajočim
sorazmernim solastniškim delom skupnih
prostorov, delov in naprav celotne stavbe in
funkcionalnega zemljišča, ki je last poroka
in plačnika Simona Hribernika, na podlagi
prodajne pogodbe št. 566/2001, sklenje-
ne dne 30. 3. 2001, s prodajalcem SGP
Kraški zidar d.d., Sežana in

– stanovanje – garsonjera št. 13, v izmeri
28,08 m2, v prvem nadstropju desno stano-
vanjskega bloka D-3/2, v stanovanjski so-
seski MS-6, Slape, stoječega na parc. št.
576 in 577/1, obe k.o. Slape, ki je last
zastaviteljic, vsake do 1/2, na podlagi daril-
ne pogodbe, sklenjene dne 13. 9. 1995 z
darovalko Mihaelo Predikaka,

z dnem 30. 5. 2002 zarubljena v korist
upnika Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljub-
ljana, Šmartinska 140, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 350.000 EUR v tolar-
ski protivrednosti po nakupnem podjetni-
škem tečaju banke - upnika za EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2002

Z 2002/00255 IZ-10320
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00255, ki ga je dne 29. 5. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju št.
99/XI, v izmeri 56,19 m2, v stanovanjski
zgradbi na naslovu Marinkov trg 3 (sedaj
Rusjanov trg 2), Ljubljana, stoječi na parc.
št. 1047, 1049/1 in 1050, k.o. Slape, s
pripadajočo kletjo in solastniškim deležem
na vseh skupnih prostorih, delih, objektih in
napravah hiše, ki je last zastavitelja, na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe št.
465-336/92, sklenjene dne 26. 8. 1992,
s prodajalko Občino Ljubljana - Bežigrad, s
prepovedjo odtujitve in nadaljnje obremeni-
tve, zastavna pravica v korist upnika Bank
Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmar-
tinska 140, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 40.500 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 5. 2002

In 2001/01672 IZ-10340
Na podlagi tu sodnih sklepov o izvršbi z

dne 19. 12. 2001, opr. št. In 2001/01672,
je bil dne 14. 5. 2002 opravljen rubež sta-
novanja št. 93, na naslovu Topniška 70,
Ljubljana, v izmeri bruto 43,42 m2.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 6. 2002

In 2001/01593 IZ-10350
Na podlagi tu sodnih sklepov o izvršbi z

dne 19. 12. 2001, opr. št. In 2001/01593,
je bil dne 21. 5. 2002 opravljen rubež sta-
novanja št. 56, s shrambo, v skupni izmeri
57,15 m2, na naslovu Tugomerjeva 12, v
Ljubljani.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 6. 2002

Z 2002/00569 IZ-10411
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00469, ki ga je dne 12. 6. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na enosobnem stanovanju št.
6, v izmeri 36,06 m2, stanovanjske površi-
ne in 4,23 m2 balkona, v prvi mansardi po-
slovno stanovanjskega objekta E, na naslo-
vu Zaloška cesta 232 b, Ljubljana, stoječe-
ga na parc. št. 757/1 in 758, k.o. Kašelj, s
pripadajočo shrambo v drugi mansardi sta-
novanjskega objekta ter pravico souporabe
skupnih prostorov in naprav, ki služijo ob-
jektu kot celoti ter pravica uporabe na us-
treznem delu zemljišča, na katerem stoji ob-
jekt, ki je last dolžnice in zastaviteljice, vsa-
ke do 1/2, na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 30. 6. 1999, sklenjene s
prodajalcem Gemeni d.o.o., Zelena pot 6,
Šmarca, Kamnik, zastavna pravica v korist
upnika Raiffeisen Leasing d.o.o., Igriška 5,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 57.000 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 6. 2002

Z 2002/00833 IZ-10263
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00833, ki ga je dne 24. 5. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 1, v skupni
izmeri 44,70 m2, ki sestoji iz predsobe
6,86 m2, kuhinje 4,55 m2, kopalnice in WC
2,46 m2, sobe 17,43 m2, sobe 11,25 m2,
ter kleti 2,15 m2, v pritličju stanovanjskega
bloka na naslovu Jakšičeva 6, Ljubljana,
skupaj z ustreznim solastniškim deležem na
skupnih prostorih, delih in napravah ter na
stavbnem in funkcionalnem zemljišču sta-
novanjskega bloka, vpisanega na parc. št.
2072, vl. št. 918 k.o. Bežigrad, ki je last
dolžnice, na podlagi kupoprodajne pogod-
be z dne 15. 2. 2002, sklenjene s prodajal-
ko Dijano Kušnik iz Ljubljane, s prepovedjo
odtujitve in nadaljnje obremenitve, zastavna
pravica v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
7,450.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 5. 2002

Z 2002/00907 IZ-10266
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani Z 2002/00907 z dne 24. 5. 2002,
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je bilo stanovanje v pritličju stanovanjske
stavbe v Ljubljani, Strojeva 20, št. 09C02S
v izmeri 112,05 m2, shrambe št. 09CS02K
v izmeri 14,13 m2, atrija št. 09C02A v izme-
ri 63,75 m2 in dveh parkirnih mest št.
09P18P in 09P19P, s pripadajočo sola-
stninsko pravico na zemljišču, na katerem
stavba stoji in funkcionalnem zemljišču ter
na skupnih delih, objektih in napravah, ki
stoji na parc. št. 1065/2 in 1066/8, vpisa-
nih pri vl. št. 1767, k.o. Zgornja Šiška, ki je
last dolžnikov, na podlagi prodajne pogod-
be z dne 25. 1. 2002, sklenjene s prodajal-
cem Yuman-Horvat Jankom s.p., Glavni trg
17b, Maribor, z dnem 24. 5. 2002 zarub-
ljeno v korist upnice Nove Ljubljanske ban-
ke d.d. Ljubljana, Trg republike 2, za zava-
rovanje denarne terjatve v znesku
6,000.000 SIT s pp zoper dolžnika Popo-
vić Pavla in v znesku 4,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 5. 2002

Z 2002/00460 IZ-10267
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00460, ki ga je dne 24. 5. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju št. 12,
v drugem nadstropju s pripadajočo kletjo, v
izmeri 73,68 m2, ležeče v stanovanjskem
objektu na naslovu Bratovševa ploščad 20,
Ljubljana, ki stoji na parc. št. 273/9, k.o.
Stožice, zgradba v izmeri 453 m2, s pripa-
dajočim solastniškim deležem na skupnih
prostorih, delih objekta in napravah v več-
stanovanjski hiši in funkcionalnem zemlji-
šču, ki je last zastaviteljice, na podlagi no-
tarskega zapisa opr. št. SV 259/2000 z
dne 15. 5. 2000, notarskega zapisa opr.
št. SV 77/02 z dne 31. 1. 2001 in notar-
skega zapisa opr. št. SV 123/02 z dne 18.
2. 2002, sklenjenih med Reality, podjetje
za organizacijske in ekonomske storitve na
področju prometa nepremičnin, gradnje ob-
jektov in trgovina z gradbenim materialom,
Kranj d.o.o. prodajalcem in zastaviteljico kot
kupcem, zastavna pravica v korist upnika
Karntner Sparkasse AG Celovec, Podružni-
ca v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 40.000
EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 5. 2002

Z 2002/00625 IZ-10268
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00625, ki ga je dne 24. 5. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju št.
7, v drugem nadstropju stanovanjskega blo-
ka na Ilirski ulici 4 v Ljubljani, v izmeri
53,60 m2 ter na skupnih objektih, delih in
napravah ter na stavbnem in funkcionalnem
zemljišču, stoječem na zemljišču parc. št.
49/6, 49/1, 47/1, 48, 49, vl. št. 2049,
k.o. Tabor, ki je last dolžnice na podlagi
prodajne pogodbe z dne 1. 3. 2002, skle-
njene s prodajalko Guzobad Jadranko, s
prepovedjo odtujitve in nadaljnje obremeni-
tve v korist upnice, zastavna pravica v korist
upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Trg
republike 2, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 4,200.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 5. 2002

In 2001/00907 IZ-10290
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 9. 10. 2001, opr. št. In 2001/00907,
je bil dne 16. 5. 2002 opravljen v korist
upnice Metalke stanovanjske storitve,
d.o.o., Kersnikova 2, Ljubljana, rubež eno-
sobnega stanovanja v izmeri 47,81 m2, št.
1, Ruska 5 v Ljubljani, last dolžnice Hilde
Smerčan, Ruska 5, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 5. 2002

In 2001/00626 IZ-10291
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča

z dne 20. 8. 2001, opr. št. In 2001/00626,
je bil dne 18. 4. 2002 opravljen v korist
upnice Metalke stanovanjske storitve,
d.o.o., Kersnikova 2, Ljubljana, rubež dvo-
sobnega stanovanja s kabinetom v izmeri
70,05 m2, št. 13, Puhova 15 v Ljubljani,
last dolžnikov Veselič Milene in Veselič Iva-
na, Puhova 15, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 4. 2002

In 2001/00576 IZ-10294
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z

dne 20. 8. 2001, opr. št. In 2001/00576 in
sklepa opr. št. In 2001/00576 z dne 26. 3.
2002, je bil dne 18. 4. 2002 opravljen v
korist upnice Metalke stanovanjske storitve,
d.o.o., Kersnikova 2, Ljubljana, rubež triso-
bnega stanovanja v izmeri 75,69 m2, št. 17,
Puhova 9 v Ljubljani, last dolžnika Bermanec
Josipa, Puhova 9, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 4. 2002

Z 2002/00966 IZ-10297
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00966, ki ga je dne 29. 5. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 05, v I. nad-
stropju stanovanjske stavbe na naslovu Na-
noška 5, Ljubljana, v izmeri 26,15 m2, ki
skupaj predstavlja solastniški delež 1,65%
stanovanjske stavbe, vpisane na parc. št.
1014/17, vl. št. 2387, k.o. Vič, ki je last
zastavitelja kot obdarjenca, na podlagi daril-
ne pogodbe z dne 27. 1. 1993, sklenjene z
darovalcem Miletom Milanovskim iz Ljublja-
ne, zastavna pravica v korist upnika Bank
Austria Creditanstalt d.d., Šmartinska 140,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 35.257 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 5. 2002

Z 2002/00967 IZ-10302
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00967, ki ga je dne 28. 5. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju št.
22, v skupni izmeri 58,33 m2, v IV. nadstro-
pju stanovanjske stavbe v Ljubljani, Ulica
bratov Učakar 116, s pripadajočim delom
skupnih prostorov in naprav stavbe kot ce-
lote ter funkcionalnem in stavbnem zemlji-
šču, vpisanem na parc. št. 2219/8, k.o.
Zg. Šiška, ki je last dolžnika, na podlagi
kupne pogodbe z dne 5. 7. 1998, sklenje-
ne med prodajalcem GIP Ingrad Celje, Ljub-
ljanska 16 ter Skarlovnik Janezom in Skar-
lovnik Štefko, oba Ilirska 36, Ljubljana, kot

kupcem, ter darilne pogodbe z dne 6. 12.
1996, sklenjene med Skarlovnik Štefko, Po-
horska c. 26, Mislinja, kot darovalko in Skar-
lovnik Janezom, Rutarjeva 4, Ljubljana, kot
obdarjencem, zastavna pravica v korist upni-
ka Raiffeisen Leasing d.o.o., Igriška 5, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 27.000 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 5. 2002

Z 2002/00906 IZ-10303
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00906, ki ga je dne 28. 5. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju št.
4, v pritličju stanovanjske stavbe na Šarhovi
ul. 32 v Ljubljani, s pripadajočo solastnin-
sko pravico na zemljišču in funkcionalnem
zemljišču ter na skupnih delih in napravah,
vse vpisano na parc. št. 236 in 237, vl. št.
758, k.o. Brinje I, ki je last zastaviteljev, na
podlagi pogodbe o prodaji stanovanja z dne
23. 11. 2001, sklenjene s prodajalcem Bo-
janom Kodričem, Streliška 9, Ljubljana, s
prepovedjo odtujitve in nadaljnje obremeni-
tve, zastavna pravica v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Trg republike 2,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 7,250.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 5. 2002

Z 2002/00960 IZ-10305
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00960, ki ga je dne 28. 5. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na petsobnem dvoetažnem sta-
novanju, označenem z “G”, v III. in IV. nad-
stropju poslovno trgovskega in stanovanj-
skega objekta “Šmartinka”, z neto koristno
površino stanovanja, terase in balkona v
izmeri 181,85 m2, kletno shrambo v izmeri
4,31 m2, kar skupaj znese 186,16 m2 de-
janske površine ter parkirnimi mesti št. 96
in 97 in II. kletni etaži, kar vse je vpisano na
parc. št. 748/1, 772/1, 771 in 773/7, vse
k.o. Brinje II, ki je last dolžnika, na podlagi
prodajne pogodbe št. 017/2002 z dne 12.
4. 2002, dodatka št. 1 z dne 12. 4. 2002
in dodatka št. 2 z dne 17. 4. 2002, sklenje-
nih s prodajalcem Primorje d.d., Vipavska
c. 3, Ajdovščina, s prepovedjo odtujitve in
nadaljnje obremenitve, zastavna pravica v
korist upnice Banke Celje d.d., Vodnikova
2, Celje, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 30,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 5. 2002

In 02/00337 IZ-10307
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 9. 4.

2002, opr. št. In 2002/00337, je bil dne
22. 5. 2002 opravljen rubež triinpolsobne-
ga stanovanja v izmeri 121,09 m2, št. 58, s
pripadajočo shrambo, ki se nahaja v sose-
ski VS-1 Trnovo, v objektu F-1, stoječo na
parceli št. 144/1, 148, 20/1, k.o. Trnov-
sko predmestje, ki je last dolžnika do 1/2,
na podlagi pogodbe št. 111-F1/VS-1.
Opravljeni rubež ima pomen zaznambe iz-
vršbe.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 5. 2002
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In 2001/01296 IZ-10310
Na podlagi sklepa o izvršbi tukajšnjega

sodišča z dne 16. 11. 1998, opr. št. In
98/00673, je bil dne 1. 2. 1999 opravljen
v korist upnice Metalke stanovanjske stori-
tve d.o.o., rubež enosobnega stanovanja s
kabinetom v izmeri 50,86 m2, št. 24, Puho-
va 9, Ljubljana, ki je last dolžnika.

Opravljeni rubež ima pravni učinek tudi
na izvršbo, dovoljeno s sklepom o izvršbi z
dne 29. 1. 2002, opr. št. In 2001/01296,
ki se izvede s pristopom k izvršbi, dovoljeni
pod opr. št. In 98/00673, na predlog iste
upnice.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 1. 2002

Z 2002/00223 IZ-10312
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00223, ki ga je dne 30. 5. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na vrstni hiši 08D na Tisnikar-
jevi ul. 30 v Ljubljani, ki je last dolžnikov, na
podlagi pogodbe št. 8801000009 z dne
13. 12. 2001, sklenjene s prodajalcem
Imos Investicijske gradnje d.d., Dunajska
56, Ljubljana, zastavna pravica v korist upni-
ce Banke Celje d.d., Glavne podružnice
Ljubljana, Trdinova 4, Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 22,000.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 5. 2002

Z 2002/00458 IZ-10315
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00458, ki ga je dne 30. 5. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na enosobnem stanovanju št.
3, v prvem nadstropju stanovanjskega ob-
jekta na Kvedrovi ulici 3 v Ljubljani, v izmeri
35,92 m2, ki stoji na parc. št. 1374, vl. št.
77, k.o. Nove Jarše, kateremu pripada tudi
sorazmeren solastniški delež na skupnih
prostorih, delih objekta in napravah, ki slu-
žijo stanovanjski hiši kot celoti in na funkcio-
nalnem zemljišču stanovanjske hiše, ki je
last dolžnikov, vsakega do 1/2, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 30. 1. 2002,
overjene dne 30. 1. 2002 pri notarski Mari-
ni Ružič - Tratnik iz Ljubljane, pod I št. 0V
751/01, sklenjene med Janezom Bolhko
kot prodajalcem in dolžnikoma kot kupce-
ma, zastavna pravica v korist upnika Karn-
tner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v
Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 27.700
EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 5. 2002

Z 2002/00487 IZ-10316
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00487, ki ga je dne 29. 5. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na enosobnem stanovanju št.
32, v izmeri 40,6 m2, v mansardi stanovanj-
ske hiše Klemenčičeva ul. 3 v Ljubljani, s
pripadajočo shrambo št. 32, vpisano na
parc. št. 1502 in 1515, k.o. Glince, ki je
last zastaviteljev, vsakega do 1/2, na pod-
lagi prodajne pogodbe, sklenjene s proda-
jalko Bredo Pavko iz Ljubljane dne 6. 10.
1998, s prepovedjo odtujitve in nadaljnje

obremenitve, zastavna pravica v korist upni-
ca Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
Šmartinska 140, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 56.900 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 5. 2002

Z 2002/01077 IZ-10317
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01077, ki ga je dne 30. 5. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovnju št. 25,
v izmeri 73,51 m2, v VI. nadstropju stano-
vanjskega objekta na naslovu Bratovševa
ploščad 22 v Ljubljani, ki stoji na parc. št.
274, 273, 1470, 1243 in 1244, k.o. Stoži-
ce, z ustreznim solastniškim deležem na
skupnih delih, napravah, objetkih in sku-
pnih prostorih stavbe ter funkcionalnem
zemljišču stanovanjske hiše, ki je last dol-
žnice Deu Stane, na podlagi kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 40 z dne
6. 11. 1992, sklenjene s prodajalcem Che-
mo d.d. Ljubljana, Maistrova 10, s prepove-
djo odtujitve in nadaljnje obremenitve, za-
stavna pravica v korist upnika BKS - Leasing
d.o.o., Komenskega 12, Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 26.000
EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2002

Z 2002/00979 IZ-10318
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00979, ki ga je dne 30. 5. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 49, v izmeri
73,62 m2, v objektu Y2, v stanovanjski so-
seski MS 12/2 Nove Jarše, v petem nad-
stropju stanovanjskega objekta na naslovu
Beblerjev trg 3, stoječem na parc. št. 42/1,
44/1, 45/1, 46/1 in 47/1, vse k.o. Mo-
ste, ki je last dolžnikov po nedoločenih de-
ležih, na podlagi kupne pogodbe št. MS
12/2-Y-2 132/81 z dne 15. 12. 1981,
sklenjene s prodajalcem GIP Gradis TOZD
GE Ljubljana - okolica, Ljubljana, Kvedrova
34, katerega zastopa Staninvest Ljubljana,
TOZD Inženiring, Ljubljana, zastavna pravi-
ca v korist upnice Banke Domžale d.d., ban-
čna skupina Nove Ljubljanske banke, Ljub-
ljanska 62, Domžale, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 5,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 5. 2002

Z 2002/00406 IZ-10319
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00406, ki ga je dne 30. 5. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju št.
7, v prvem nadstropju večstanovanjskega
objekta na naslovu Marje Boršnikove 2 v
Ljubljani, v skupni izmeri 41,89 m2, ki obse-
ga kuhinjo v izmeri 10,62 m2, sobo v izmeri
16 m2, sobo v izmeri 9,50 m2, hodnik v
izmeri 2,89 m2, kopalnico v izmeri 2,88 m2

in druge prostore v izmeri 4,61 m2 ter
shrambo št. 7, v kleti na istem naslovu, v
skupni izmeri 8 m2, ki je vpisano pod vl. št.
106, k.o. Brinje II, parc. št. 862, h katere-
mu pripada tudi sorazmeren solastniški de-
lež na skupnih prostorih, delih objekta in
napravah, ki služijo stanovanjski hiši kot

celoti in na funkcionalnem zemljišču stano-
vanjske hiše, ki je last dolžnice, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 8. 11. 2001,
overjene dne 9. 10. 2001 pri notarki Marini
Ružič - Tratnik iz Ljubljane, pod I št.
0V-6922-01, sklenjene med Romano Ko-
vač kot prodajalko in dolžnico kot kupoval-
ko, zastavna pravica v korist upnika Karn-
tner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v
Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 43.000
EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 5. 2002

Z 2002/00913 IZ-10321

Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/00913, ki ga je dne 30. 5. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na dvosobnem stanovanju št.
10, v izmeri 57,16 m2, ki se nahaja v 3.
nadstropju, na naslovu Matjaževa ul. 1, Ljub-
ljana, s pripadajočim kletnim prostorom št.
10 in ustreznim solastniškim deležem na
skupnih prostorih in napravah, ki služijo ob-
jektu kot celoti ter na pripadajočem funkcio-
nalnem zemljišču objekta, stoječega na
parc. št. 1716, vl. št. 1564, k.o. Bežigrad,
ki je last dolžnice, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 23. 12. 1998, sklenjene s
prodajalko Olgo Mikložič na eni ter kupce-
ma Jožetom Strojinom in dolžnico na drugi
strani ter na podlagi pravnomočnega sklepa
Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. IV D
757/2000 o dedovanju po pok. Jožetu
Strojinu, s prepovedjo obremenitve in na-
daljnje odsvojitve v korist upnika, zastavna
pravica v korist upnika Bank Austria Credit-
anstalt d.d., Šmartinska 140, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 13.600
EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 5. 2002

Z 2002/01023 IZ-10344

Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/01023, ki ga je dne 31. 5. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na stanovanju št. 16E01S v izmeri
92,07 m2, shrambo št. 16ES03K v izmeri
7,61 m2, atrijem št. 16E01S v izmeri 48,21
m2 in parkirnim mestom št. 16P31P, vse v
oziroma ob večstanovanjskem objektu
16E01S, ob Koseškem bajerju v Ljubljani,
stoječem na parc. št. 1065/160 in
1065/161, obe vl. št. 1767, k.o. Zgornja
Šiška, s pripadajočo solastninsko pravico na
prostorih, delih, objektih in napravah, ki slu-
žijo objektu kot celoti, kakor tudi delež stav-
bišča in funkcionalnega zemljišča, ki služi
objektu za redno rabo, ki je last dolžnikov, in
sicer Uroša Kalana do 2/3 in Maje Kalan do
1/3, na podlagi pogodbe št. 7402361069 z
dne 26. 4. 2002, sklenjene s prodajalci Imos
Inženiring d.d. Ljubljana, Vegrad d.d. Vele-
nje in Imos Investicijske gradnje d.d. Ljublja-
na, zastavna pravica v korist upnika Bank
Austria Creditanstalt d.d., Šmartinska 140,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 70.000 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2002
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In 2000/00097 IZ-10349
Na podlagi tu sodnih sklepov o izvršbi z

dne 10. 5. 2001, opr. št. In 2000/00097,
je bil dne 21. 5. 2002 opravljen rubež sta-
novanja št. 1, v 1. nadstropju stanovanjske
hiše na naslovu Selanov trg 5, v Ljubljani, v
izmeri 70,74 m2.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 6. 2002

In 2001/01161 IZ-10351
Na podlagi tu sodnih sklepov o izvršbi z

dne 18. 1. 2002, opr. št. In 2001/01161,
je bil dne 4. 6. 2002 opravljen rubež eno-
sobnega stanovanja, št. 34, v IV. nadstropju
na naslovu Cesta Ceneta Štuparja 3, Ljub-
ljana, ki je last dolžnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 6. 2002

Z 2002/01020 IZ-10353
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/01020, ki ga je dne 4. 6. 2002 izda-
lo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na mansardnem stanovanju št. 13,
v V. nadstropju stanovanjske hiše na naslo-
vu Prušnikova 40, Ljubljana, ki stoji na parc.
št. 503, vl. št. 1159, k.o. Šentvid, v skupni
izmeri 56,20 m2, z ustreznim solastniškim
deležem na skupnih prostorih, delih in na-
pravah ter funkcionalnem zemljišču, ki je
last zastavitelja, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 26. 5. 1995, sklenjene s
prodajalcem Gur d.o.o., Kunaverjeva 7,
Ljubljana, s prepovedjo odtujitve in nadalj-
nje obremenitve, zastavna pravica v korist
upnice Factor banke d.d., Železna c. 16,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 29,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 6. 2002

Z 2002/00964 IZ-10396
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00964, ki ga je dne 4. 6. 2002 izda-
lo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila usta-
novljena na stanovanju št. 11, v 3. nadstro-
pju stanovanjske hiše v Ljubljani, Smoletova
12, vpisane na parc. št. 2102/1, vl. št.
956, k.o. Bežigrad, s sorazmernim sola-
stninskim deležem na skupnih prostorih, de-
lih objekta, ki služijo stanovanjski hiši kot
celoti in na funkcionalnem zemljišču stano-
vanjske hiše, ki je last zastavitelja, na podla-
gi kupoprodajne pogodbe št. 635/91 z dne
7. 11. 1991, sklenjene s prodajalcem Inte-
reuropa p.o. Koper, zastavna pravica v ko-
rist upnika Karntner Sparkasse AG, Podruž-
nica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 20.600
EUR s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 6. 2002

In 02/00003 IZ-10362
Na podlagi sklepa o izvršbi opr. št. In

2002/00003 z dne 17. 1. 2002 tukajšnje-
ga sodišča, ter na podlagi 3. odstavka 211.
člena ZIZ, se zarubi solastni del dolžničine-
ga dvoinpolsobnega stanovanja v skupni
izmeri 57,96 m2, ki se nahaja v stanovanjski
hiši na naslovu Ormoška 15, Ljutomer in je
sestavljeno iz dveh sob, kabineta, kuhinje,

kopalnice, predsobe, kleti ter skupnih pro-
storov (pralnica, sušinica).

Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 7. 6. 2002

Z 2002/00123 IZ-8816
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Tomislava Ajdiča iz Maribora, opr.
št. SV 113/2002 z dne 13. 2. 2002, s
sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2002/00123 z dne 26. 2. 2002, odredilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemlji-
ško knjigo in obsega garsonjero št. 10, v
drugi mansardi, skupne izmere 36,77 m2, v
stanovanjskem objektu Gregorčičeva 29 b
v Mariboru, stoječo na parceli št. 1473,
k.o. Maribor-Grad, katerega izključna lastni-
ca je zastaviteljica Hermina Pernat, roj. Fur-
man, na podlagi prodajne pogodbe št.
110-SK/92 z dne 15. 4. 1992, v korist
upnika Raiffeisenbank Eibiswald-St. Os-
wald, reg. Gen.m.b.H., Eibiswald 85, 8552
Eibiswald, Avstrija, zaradi zavarovanja de-
narne terjatve v višini 10.000 EUR s pp., v
tolarski protivrednosti.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 26. 3. 2002

Z 2002/00360 IZ-9219
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru,opr. št. Z 2002/00360 z dne 9.
5. 2002, je bila ustanovljena zastavna pravi-
ca na nepremičnini, stanovanje št. 3, v izme-
ri 67,15 m2, v I. nadstropju, s pripadajočim
kletnim prostorom – shrambo št. 3, kar vse
se nahaja v večstanovanjski hiši na naslovu
Ljubljanska ul. 6 v Mariboru, zgrajeni na
parc. št. 256, k.o. Tabor, last Albina in Bo-
jane Pauman, za vsakega do 1/2 celote, na
naroku dne 9. 5. 2002, vse v korist upnice
Zveze hranilno kreditnih služb Slovenije, PE
Maribor, Partizanska c. 18, Maribor, za za-
varovanje denarne terjatve v višini
1,300.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 5. 2002

Z 2002/00193 IZ-9236
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarke Nataše Erjavec iz Ljubljane št. SV
126/02 z dne 26. 2. 2002, s sklepom o
zavarovanju opr. št. 2002/00193 z dne 10.
4. 2002, odredilo rubež nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, trisobno stano-
vanje št. 38, v III. nadstropju stanovanjske
hiše v Mariboru, Antoličičeva 14, k.o. Sp.
Radvanje, v skupni izmeri 71,68 m2, od
tega s pripadajočim kletnim prostorom po-
vršine 3 m2, ter s pripadajočim solastniškim
deležem na skupnih prostorih, delih, objek-
tih in napravah, ki služijo stanovanjski hiši
kot celoti in na funkcionalnem zemljišču sta-
novanjske hiše, last Darje in Milana Kukovi-
ča, oba stan. Borova vas 27, Maribor, vsa-
kega do 1/2, v zavarovanje denarne terja-
tve upnice Karntner Sparkasse AG, Celo-
vec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63,
Ljubljana, v višini 23.170 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 2. 2000

Z 2002/00254 IZ-10063
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Tomislava Ajdiča iz Maribora, opr.
št. SV 251/02 z dne 25. 3. 2002, s skle-
pom o zavarovanju opr. št. Z 2002/00254
z dne 13. 5. 2002, odredilo rubež nepre-
mičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
stanovanja - garsonjere št. 1, v pritličju več-
stanovanjske hiše v Mariboru, Keleminova
ul. 14, ki stoji na parceli št. 342, k.o. Tez-
no, ki je last dolžnika - zastavitelja na podla-
gi kupoprodajne pogodbe z dne 6. 4. 2001,
sklenjene s prodajalcem TAM Maribor, Dru-
žbo za upravljanje in financiranje podjetij
d.d. v stečaju, v zavarovanje denarne terja-
tve upnice Raiffeisenbank Leibnitz,
reg.Gen.m.b.H., Bahnhofstrasse 2, Lipni-
ca, Avstrija, v višini 8.000 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 5. 2002

Z 2002/00293 IZ-10066
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Tomislava Ajdiča iz Maribora, opr.
št. SV 298/02 z dne 3. 4. 2002, s sklepom
o zavarovanju opr. št. Z 2002/00293 z dne
13. 5. 2002, odredilo rubež nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, dvosobne-
ga stanovanja št 27, v III. nadstropju večsta-
novanjske hiše v Mariboru, Regentova ul.
2, ki je last dolžnika - zastavitelja na podlagi
kupoprodajne pogodbe št.
0403-S-36/1-2746/93 z dne 15. 11.
1993, sklenjene s prodajalko Republiko
Slovenijo, v zavarovanje denarne terjatve
upnice Raiffeisenbank Leibnitz,
reg.Gen.m.b.H., Bahnhofstrasse 2, Lipni-
ca, Avstrija, v višini 20.000 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 5. 2002

Z 2002/00361 IZ-10173
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2002/00361 z dne
14. 5. 2002, je bila ustanovljena zastavna
pravica na vrstno stanovanjsko hišo v Mari-
boru, Terčeva 47, zgrajena na parc. št.
197/5, pripisani vl. št., k.o. Krčevina, ki je
do celote last Brede Horvat, na naroku dne
14. 5. 2002 zarubljena v korist upnice No-
ve Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, podruž-
nica Maribor, Strossmayerjeva 26, Maribor,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
5,000.000 SIT s pripadki.

Okrajno sdoišče v Mariboru
dne 14. 5. 2002

Z 2002/00313 IZ-10174
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora št.
SV 157/2002 z dne 22. 2. 2002, v skladu
s sklepom o zavarovanju, opr. št. Z
2002/00313 z dne 15. 5. 2002, opravilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemlji-
ško knjigo, pisarne št. P 36/e, v izmeri
17,75 m2 in pisarne št. P 36/f, v izmeri
38,80 m2, ki se nahajata v prvem nadstro-
pju objekta BDC v Mariboru, Tržaška 65,
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stoječega na parc. št. 565/5, pripisani k
vložni št. 675, k.o. Razvanje, last dolžnika
Kralj, trženje in storitve d.o.o., Dalmatinska
36, Maribor, na podlagi kupoprodajne po-
godbe št. P-99/95 z dne 25. 9. 1995,
sklenjene s prodajalko Veletrgovino Vema
d.d. Maribor, v zavarovanje denarne terja-
tve upnice Nove kreditne banke Maribor
d.d., v višini 28,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 5. 2002

Z 2002/00372 IZ-10175
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Stanislava Bohinca iz Maribora št.
SV 435/2002 z dne 19. 4. 2002, v skladu
s sklepom o zavarovanju, opr. št. Z
2002/00372, dne 15. 5. 2002 opravilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemlji-
ško knjigo, lokala št. L 1, v izmeri 100,72
m2,  od tega v pritličju 62,44 m2, v kletni
etaži 29,60 m2 in notranje stopnišče v izme-
ri 8,68 m2, vse v stanovanjsko-poslovnem
objektu GPS1, stoječem na parc. št.
1208/2, k.o. Maribor Grad, last dolžnika
Boštjana Herženjaka, na podlagi kupopro-
dajne pogodbe št. 77-104/2001 z dne 19.
7. 2001, sklenjene s prodajalcema Komu-
naprojekt d.d. Maribor in Gradis inženiring
d.d. Ljubljana, v zavarovanje denarne terja-
tve upnice Nove kreditne banke Maribor
d.d., v višini 6,730.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 5. 2002

Z 2001/00861 IZ-10176
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2001/00861 z dne
12. 3. 2002, je bila nepremičnina, parc. št.
750/4, dvorišče v izmeri 444 m2 in stano-
vanjska stavba v izmeri 97 m2, vl. št. 1537,
k.o. Studenci, ki je last Marije in Bojana
Tanaceka, za vsakega do 1/2 celote, dne
12. 3. 2002 na naroku zarubljena v korist
upnika Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljub-
ljana, Šmartinska 140, zaradi zavarovanja
denarne terjatve v znesku 49.950 EUR v
tolarski protivrednosti s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 3. 2002

In 2000/00453 IZ-10193
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega so-

dišča v Mariboru, opr. št. In 2000/00463 z
dne 23. 2. 2001, je bila v izvršilni zadevi
upnika Inermedia d.o.o., Limbuška c. 42a,
Maribor, ki ga zastopa odvetnik Boris Oz-
mec iz Maribora, proti dolžniku Igorju Dvor-
šaku, Mladinska ul. 4, Maribor, zaradi izterja-
ve 6,582.170 SIT s pp., na naroku dne 17.
4. 2002 zarubljena nepremičnina, stanova-
nje v Mariboru, Mladinska ul. 4, II. nadstro-
pje, prvo stanovanje desno, ki je last dolžni-
ka Igorja Dvoršaka, v korist upnika Interme-
dia d.o.o., Limbuška c. 42a, Maribor.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 5. 2002

Z 2002/00324 IZ-10274
Okrajno sodišče v Mariboru je na pod-

lagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa

notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr.
št. SV 334/2002 z dne 3. 4. 2002, s
sklepom o zavarovanju, opr. št. Z
2002/00324 z dne 21. 5. 2002 odredilo
rubež nepremičnin, ki nista vpisani v zem-
ljiško knjigo in obsegata lokal št. L04 v
izmeri 47,58 m2, v pritličju, vhod iz sever-
ne strani in lokal št. L06, v izmeri 47,08 m2,
v pritličju, vhod iz južne strani objekta ob
Cankarjevi ulici, ki sta zgrajena do IV. grad-
bene faze, s pripadajočo komunalno opre-
mo v stanovanjsko poslovnem objektu S3,
ki stoji na parc. št. 1212/1, k.o. Maribor–
Grad, s solastninsko pravico na zemljišču,
na katerem objekt stoji, ki sta last zastavi-
telja, na podlagi kupoprodajne pogodbe
št. 77-107/2002 z dne 14. 3. 2002, v
korist upnice Nove kreditne banke Maribor
d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, zaradi za-
varovanja denarne terjatve v višini
26,660.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 5. 2002

Z 2002/00209 IZ-10276
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr.
št. SV 183/2002 z dne 1. 3. 2002, s skle-
pom o zavarovanju, opr. št. Z 2002/00209
z dne 25. 4. 2002, odredilo rubež nepre-
mičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in
obsega dvosobno stanovanje št. 7, v III.
nastropju večstanovanjske hiše v Mariboru,
Borštnikova 51, v izmeri 64,35 m2 in kletna
shramba št. 7, v izmeri 6,35 m2, s pripada-
jočim solastniškim deležem na skupnih pro-
storih, delih, objektih in napravah, ki služijo
stanovanjski hiši kot celoti in na funkcional-
nem zemljišču stanovanjske hiše na parc.
št. 1376/3, k.o. Sp. Radvanje, last Christi-
jana Ribiča in Petre Maučič, za vsakega do
1/2 celote, v korist upnika Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska
140, zaradi zavarovanja denarne terjatve v
višini 34.500 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 4. 2002

Z 2002/00390 IZ-10283
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr.
št. SV 446/02 z dne 18. 4. 2002, s skle-
pom o zavarovanju, opr. št. Z 2002/00390
z dne 28. 5. 2002, odredilo rubež nepre-
mičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in
obsega dvosobno stanovanje št. 29, v V.
nadstropju, v izmeri 60,50 m2, večstano-
vanjske hiše na naslovu Regentova ul. 20,
k.o. Tabor, ki je last dolžnice in zastavitelji-
ce Sarah Jezernik, na podlagi kupoprodaj-
ne pogodbe z dne 16. 6. 2000 in menjalne
pogodbe z dne 10. 4. 2000, v korist upnika
Raiffeisenbank Eberndorf, Registrierte Ge-
nossenschaft mit beschrankter Haftung,
Bahnstrasse 22, 9141 Eberndorf, koroška,
Avstrija, zaradi zavarovanja denarne terjatve
v višini 12.500 EUR, v tolarski protivredno-
sti s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 5. 2002

Z 2002/00417 IZ-10296
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr.
št. SV 425/2002 z dne 29. 4. 2002, s
sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2002/00417 z dne 30. 5. 2002, odredilo
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemlji-
ško knjigo in obsega trisobno stanovanje z
oznako L1M.01, v izmeri 85,45 m2, v I V.
nadstropju s pripadajočo kletno shrambo z
oznako KB1 0, v izmeri 3,89 m2, v prvi
podzemni kletni etaži ter parkirnim mestom
z oznako GP2072, v drugi podzemni etaži
stanovanjsko poslovnega objekta Mirni zaliv
v Mariboru, ob Koroški cesti, ki stoji na
parc. št. 1824/3, 1822/2, 1822/1,
1821/3, 1821/2, 1797/1, 1794/1,
1794/2, 1795/11 in 1795/10, vse k.o.
Koroška vrata, s solastninsko pravico na
skupnih prostorih, delih, napravah objekta
in na zemljišču, na katerem objekt stoji ter
funkcionalnem zemljišču, ki je last zastavite-
ljev, vsakega do 1/2, na podlagi kupopro-
dajne pogodbe št. 42 z dne 27. 3. 2002, v
korist upnice Nove kreditne banke Maribor,
d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, zaradi za-
varovanja denarne terjatve v višini
13,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 30. 5. 2002

Z 2002/00370 IZ-10359
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Stanislava Bohinca iz Maribora št.
SV 441/2002 z dne 22. 4. 2002, v skladu
s sklepom o zavarovanju opr. št. Z
2002/00370 z dne 7. 6. 2002, opravilo
rubež nepremičine, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo, poslovnega prostora v izmeri 115
m2, v pritličju poslovne stavbe v Hočah, sto-
ječe na parc. št. 104/2, pripisane k vložni
št. 1242, k.o. Spodnje Hoče, s pripadajo-
čim dvoriščem v izmeri 69 m2, last dolžnika
Bojana Polšaka, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 5. 10. 1999, sklenjene s
prodajalcem Igorjem Manfredo, v zavarova-
nje denarne terjatve upnice Abanke, d.d.,
Ljubljana, v višini 3,090.000 SIT, s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 7. 6. 2002

Z 2002/00280 IZ-9233
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega

sodišča v Mariboru, opr. št. Z 2002/00280
z dne 7. 5. 2002, je bila v izvršilni zadevi
upnice Republike Slovenije, Gregorčičeva
20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno pravo-
branilstvo, Zunanji oddelek v Mariboru, pro-
ti dolžnici Mariji Ledvinka, stan. Majcigerje-
va ul. 1, Maribor, zaradi zavarovanja denar-
ne terjatve v višini 7,539.132,50 SIT s pp,
na naroku zarubljena nepremičnina, stano-
vanje št. 7, v I. nadstropju večstanovanjske
hiše v Mariboru, (lamela C6) v soseski Stu-
denci I, v skupni izmeri 68,90 m2, ki je last
dolžnice (soinvestitorska pogodba z dne 29.
10. 1987), v korist upnice Republike Slo-
venije, Gregorčičeva 20, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 7. 5. 2002



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 59 / 5. 7. 2002 / Stran 4987

Z 2002/00377 IZ-10282
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarke Nataše Erjavec iz Ljubljane, opr. št.
SV 211/2002 z dne 29. 3. 2002, s skle-
pom o zavarovanju opr. št. Z 2002/00377
z dne 28. 5. 2002, odredilo rubež nepre-
mičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in
obsega stanovanje št. 37/VIII, v VIII. nad-
stropju večstanovanjske hiše v Mariboru, Ul.
Staneta Severja 3, stoječe na parc. št.
1621/1, k.o. Sp. Radvanje, v skupni izmeri
57,52 m2, s solastniškim deležem na sku-
pnih prostorih, delih objekta in napravah, ki
je last Fredija Ponudiča, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe z dne 1. 3. 2002 in spre-
membe kupoprodajne pogodbe z dne 12.
3. 2002, v korist upnika Kärntner Sparkas-
se AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Du-
najska 63, Ljubljana, zaradi zavarovanja de-
narne terjatve v višini 23.650 EUR s pp, v
tolarski protivrednosti.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 5. 2002

Z 2002/00288 IZ-10360
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Z 2002/00288 z dne 6. 6.
2002, je bila ustanovljena na lokalu št.
395-2/P + N: 205,20 m2, (pritličje
102,60 m2, nadstropje 102,60 m2), v po-
slovno-proizvodno servisnem objektu, zgra-
jenem na parc. št. 920/3 in 920/4, k.o.
Dolenji Logatec v Logatcu, last dolžnika ozi-
roma zastavitelja Premzl Trade, d.o.o., Star-
še 92/e, Starše, na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 5/00/395-2 z dne 30. 5. 2000,
zastavna pravica v korist upnice Probanke,
d.d., Gosposka 23, Maribor, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 8,000.000 SIT s
pripadki, kar predstavlja na dan 18. 3. 2002
35.737,42 EUR po srednjem tečaju Banke
Slovenije, s pripadki.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 6. 2002

Z 47/2002 IZ-9225
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.

Z 47/2002-3, ki ga je dne 10. 5. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Murski Soboti, je
bila ustanovljena na nepremični, ki je last
zastaviteljev Pavle Hozjan in Roberta Hozja-
na, oba Žižki 95/a, in sicer stanovanje v
skupni izmeri 50,23 m2, ki stoji v Murski
Soboti, na Lendavski ulici 31, št. stanovanja
02, etaža 02, na parc. št. 260, k.o. Murska
Sobota in ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
zastavitelja pa sta jo pridobila od prodajal-
cev Jožeta Duha in Marije Duh, oba stanu-
joča Sebeborci 93/b, po kupoprodajni po-
godbi z dne 6. 10. 2000, zastavna pravica
v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana,
Ajdovščina 4, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 5,400.000 SIT s pp.

Zastaviteljema se prepoveduje odtujitev
in obremenitev zarubljene nepremičnine.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 10. 5. 2002

Z 50/2002 IZ-10165
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.

Z 50/2002-3, ki ga je dne 16. 5. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Murski Soboti, je

bila ustanovljena na nepremičninah, ki nista
vpisani v zemljiški knjigi in ki sta last dolžni-
ka in zastavnega dolžnika Rebel d.o.o. po
kupoprodajni pogodbi št. 02/2001 - Mura-
fin z dne 26. 10. 2001, in sicer poslovni
prostor, to je del poslovno-pisarniške enote
(pisarniški sklop številka 5), ki se nahaja v I.
nadstropju poslovno stanovanjskega objek-
ta z nazivom “Murafin”, stoječ na parc. št.
1249, 1251 in 1252, vse k.o. Murska So-
bota in obsega 243,357 m2 in je last za-
stavne dolžnice Benko Zdenke po kupopro-
dajni pogodbi št. 09/2001, Murafin z dne
21. 12. 2001, in sicer poslovno-pisarniška
enota, ki se nahaja v I. nadstropju istega
zgoraj navedenega poslovno-stanovanjsek-
ga objekta, pisarniški prostor številka 3, z
oznakami N1-P3 01, N1-P3 02, N1-P3 03,
N1-P3 04, N1-HO, N1-SA, v skupni izmeri
54,038 m2 in pisarniški prostor števika 4, z
oznakami N1-P4 01, N1-P4 02, N1-HO,
N1-SA, v skupni izmeri 43,596 m2, vse v
korist upnice, zastavna pravica v korist upni-
ce Probanke d.d., Maribor, Gosposka 23,
Murska Sobota, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 350.000 EUR, plačljivo v tolar-
ski protivrednosti po prodajnem tečaju Pro-
banke d.d. Maribor, Gosposka ulica 23,
Maribor, na dan plačila, kar znaša na dan
9. 5. 2002 79,012.500 SIT s pp.

V korist iste upnice se vpiše prepoved
nadaljnje odtujitve in obremenitve vseh na-
vedenih nepremičnin.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 16. 5. 2002

Z 53/2002 IZ-10277
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.

Z 53/2002-3, ki ga je dne 24. 5. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Murski Soboti, je
bila ustanovljena na nepremičnini, ki ni vpi-
sana v zemljiško knjigo kot etažna lastnina,
v korist upnice Abanke d.d. Ljubljana, Glav-
na podružnica Maribor, Cankarjeva 6/b,
Maribor, in je last dolžnika do celote ter
predstavlja poslovni prostor – “lokal B Te-
hnopromet”, v skupni izmeri 237,91 m2 (tr-
govina 93,81 m2, skladišče 35,43 m2, ve-
trolov 4,20 m2, embalaža 14,45 m2, pisar-
na 18,53 m2, garderoba 7,33 m2, vetrolov
2,08 m2, umivalnik 1,44 m2, pisarna 18,53
m2, garderoba 7,33 m2, vetrolov 2,08 m2,
umivalnik 1,44 m2, WC 1,44 m2, skladišče
27,20 m2, pralnica 8,50 m2, skaldišče 8,50
m2 in garaža 15 m2), ki se nahaja v hiši št. 5,
Trg zmage, ki stoji na parc. št. 698/2 in
parc. št. 698/1, pripisano k vl. št. 3532,
k.o. Murska Sobota, kar je razvidno iz origi-
nalne prodajne pogodbe z dne 7. 4. 2002,
sklenjene med Živila Kranj, trgovina in go-
stinstvo d.d., Cesta na Okroglo 3, Naklo,
kot prodajalcem in Forjan Romanom, s.p.
“Ego Šport”, Lendavska 1, Murska Sobota,
kot kupcem, zastavna pravica v korist upni-
ce Abanke d.d. Ljubljana, Glavna podružni-
ca Maribor, Cankarjeva 6/b, Maribor, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
5,000.000 SIT in 38,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 24. 5. 2002

Z 61/2002 IZ-10399
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.

Z 62/20002-3, ki ga je dne 10. 6. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Murski Soboti, je

bila ustanovljena na nepremičnini, ki ni vpi-
sana v zemljiški knjigi in ki je last zastavnega
dolžnika Šalkovič Mirka, in ki jo je dolžnik in
zastavni dolžnik pridobil po kupoporodajni
pogodbi o prodaji stanovanja z dne 7. 11.
1991, sklenjeni med ABC Pomurko – Sku-
pino podjetij Murska Sobota d.o.o. in v na-
ravi predstavlja dvosobno stanovanje števil-
ka 2 v tretjem nadstropju stanovanjskega
bloka v Ulici Oktobrske revolucije 1 (sedaj
Zelena ulica 3) v Murski Soboti, pri čemer
stanovanje obsega kuhinjo, dve sobi, ho-
dnik, kopalnico, shrambo, balkon oziroma
teraso in druge prostore v skupni izmeri
51,99 m2, k.o. Murska Sobota, s solastni-
škim deležem na skupnih prostorih in na-
pravah ter na funkcionalnem zemljišču sta-
novanjskega bloka, vse v korist iste upnice,
zastavna pravica v korist upnice Probanke
d.d. Maribor, Gosposka ulica 23, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 3,000.000
SIT s pp.

V korist iste upnice se vpiše prepoved
odtujitve in nadaljnje obremenitve ter zaz-
namba izvršljivosti.

Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 10. 6. 2002

Z 28/2001 IZ-10169
Na podlagi sklepa opr. št. Z 28/2001,

ki ga je dne 10. 5. 2002 izdalo Okrajno
sodišče v Novi Gorici, je bila ustanovljena
na 1/6 triinpolsobnega stanovanja v pritličju
stanovanjskega objekta S4 v Novi Gorici,
stoječega na parc. št. 147/4, k.o. Nova
Gorica, št. 3, z oznako 3TPa, s površino
86,19 m2, z atrijem s površino 88,08 m2 in
kletjo št. 24, ki ga je zastavitelj Filipič Iztok,
Nova Gorica, Gradnikove brigade 59, pri-
dobil na podlagi sklepa o dedovanju Teme-
ljnega sodišča v Novi Gorici, Enota v Novi
Gorici, opr. št. D 395/3 z dne 9. 11. 1993,
od pravne prednice pok. Majde  Filipič, ka-
tera je navedeno nepremičnino pridobila na
podlagi pogodbe št. 151002008 z dne 15.
3. 1990, od prodajalca SGP Gorica, Nova
Gorica, ki je last zastavitelja Iztoka Filipiča,
Gradnikove brigade 59, Nova Gorica, za-
stavna pravica v korist upnika Miroslava Su-
liča, Laze 8, Vrtojba, Šempeter pri Gorici,
za zavarovanje denarne terjatve v  višini
400.000 SIT in denarne terjatve upnika do
dolžnika Bruna Filipiča, Gradnikove brigade
59, Nova Gorica, v znesku 1,155.338,40
SIT, z zakonskimi zamudnimi obrestmi od
29. 1. 1995 dalje do plačila ter pravdnih
stroškov v višini 84.647,34 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 15. 5. 2002

Z 39/2002 IZ-10171
Na podlagi sklepa opr. št. Z 39/2002,

ki ga je dne 10. 5. 2002 izdalo Okrajno
sodišče v Novi Gorici, je bila ustanovljena
na trgovsko poslovnem lokalu v ocenjeni
velikosti 18,55 m2, ki se nahaja med osjo F
in G, od linije 11 do linije 12, z oznako
P.6.7, P.6.7.1 in P.6.7.2, ki se nahaja v
poslovno trgovskem objektu centra B v No-
vi Gorici, Delipinova ul. 7/a, ki ga je dolžnik
pridobil na podlagi pogodbe št. 12 z dne
20. 5. 1997, od prodajalca Electa Inženi-
ring d.o.o. Ljubljana, ki je last dolžnice An-
dreje Petelin s.p. Gala, Partizanska 17, Se-
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žana, zastavna pravica v korist upnice Nove
kreditne banke Maribor d.d. Nova Gorica,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
2,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 15. 5. 2002

Z 41/2002 IZ-10172
Na podlagi sklepa opr. št. Z 41/2002,

ki ga je dne 10. 5. 2002 izdalo Okrajno
sodišče v Novi Gorici, je bila ustanovljena
na:

1. poslovnih prostorih v Poslovnem cen-
tru v Šempetru, Žnidaršičeva 9, sedaj Žni-
daršičeva ulica 25, na parc. št. 3217/4,
k.o. Šempeter:

– poslovnih prostorih, boksih št. 6 in 7,
v površini 207,44 m2 in 210,85 m2, poslov-
ni prostor št. 8 v površini 70,05 m2, ter
pripadaojočem zemljišču pred obema bok-
soma, ki sega od sprednje stene navedenih
boksov v dvorišče 6,51 m2, v površini
120,45 m2, in to tako, da se vhodna vrata
normalno odpirajo, ki jih je dolžnik pridobil
na podlagi pogodbe št. 3 – PCŠ z dne 4. 9.
1998, od prodajalca Primorje d.d. Ajdov-
ščina in aneksom k tej pogodbi z dne 1. 9.
2000, ki se nahaja na zemljišču na severo-
zahodni strani objekta in stranišč v podalj-
šku poslovnega prostora št. 8, s služnostno
pravico uporabe prehoda med boksoma 6
in 7 in boksom 10 do stranišč in solastnin-
sko pravico na vhodu, dostopni poti in ma-
nipulativnem dvorišču, vse v sorazmerjih kot
izhaja iz načrta etažne lastnine;

– poslovnem prostoru št. 11 – pisarna v
I. nadstropju v površini 88,50 m2 in pripada-
jočem zemljišču – zelenici pred poslovnim
prostorom v izmeri 202 m2, med objektom
poslovni prostor št. 8 in cesto, s solastnin-
sko pravico na vhodu, dostopni poti in ma-
nipulativnem dvorišču, vse v sorazmerju, kot
izhaja iz načrta etažne lastnine, kot tudi s
pravico dostopa iz skupne zelenice, ki je
podaljšek prehoda med objektom št. 10 in
poslovnimi prostori št. 6, 7 in 8, ki jih je
dolžnik pridobil na podlagi pogodbe št. 6 –
PCŠ z dne 5. 1. 1999, sklenjene s proda-
jalcem Primorje d.d. Ajdovščina in aneksom
k tej pogodbi z dne 1. 9. 2000,

– poslvonem prostoru do deleža 1/2 –
stopnišča iz pritličja v I. nadstropju med po-
slovnimi prostori 8, 9, 11 in 12, v skupni
površini 26,62 m2 in pripadajočem zemlji-
šču – zelenici pred poslovnim prostorom v
izmeri 25 m2, med objektom in cesto, sku-
paj s solastninsko pravico na vhodu, dosto-
pni poti in manipulativnem dvorišču, vse v
sorazmerju kot izhaja iz načrta etažne lastni-
ne, ki jih je dolžnik pridobil na podlagi po-
godbe št. 15 – PCŠ z dne 9. 7. 1999,
sklenjene s Primorjem d.d. Ajdovščina in
Gostinskim podjetjem Okus d.o.o. Nova Go-
rica in aneksom k tej pogodbi z dne 1. 9.
2000,

– neutrjenem zemljišču – dvorišču med
poslovnima prostoroma št. 4 in 5 in ograjo v
izmeri 259 m2 in neutrjenem zemljišču,

– zelenici med poslovnim prostorom 8
in cesto, v izmeri 13,50 m2, ki jih je dolžnik
pridobil na podlagi pogodbe št. 16 – PCŠ z
dne 17. 10. 1999, sklenjeno s Primorjem
d.d. Ajdovščina in aneksom k tej pogodbi z
dne 1. 9. 2000, skupaj s solastninsko pra-
vico na vhodu, dostopni poti in manipulativ-

nem dvorišču, vse v sorazmerjih, kot izhaja
iz načrta etažne lastnine,

2. severozahodnega dela parc. št.
3217/33, k.o. Šempeter, v takem obsegu,
da je notranja neto širina v objektu
10,70 m2, parcelo št. 3217/34, k.o. Šem-
peter pa v podaljšku stavbne parcele, ven-
dar skrajšano za 1,35 m na jugovzhodni
strani, z vsemi pravicami in obveznostmi,
kar je dolžnik pridobil na podlagi kupopro-
dajne pogodbe, sklenjene v obliki notarske-
ga zapisa z dne 18. 5. 2000, pod opr. št.
Sv 426/2000 pri notarki Evi Lučovnik iz
Nove Gorice, od prodajalca Gregorič Ermi-
na iz Zalošč,

ki je vse last dolžnika Žlebovi Grič, Trgo-
vina d.o.o. Šempeter, Žnidarčičeva 25,
Šempeter pri Gorici, zastavna pravica v ko-
rist upnice Nove kreditne banke Maribor
d.d. Nova Gorica, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 20,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 15. 5. 2002

Z 33/2002 IZ-10170
Na podlagi sklepa opr. št. Z 33/2002,

ki ga je dne 10. 5. 2002 izdalo Okrajno
sodišče v Novi Gorici, je bila ustanovljena
na poslovnem prostoru z oznako L0.6, v
izmeri 36,35 m2, s pripadajočo solastnin-
sko pravico na parkiriščih, namenjenih la-
stnikom poslovnih prostorov v kleti objekta,
ki se nahaja v pritličju poslovno stanovanj-
skega objekta, stoječega na parc. št.
2755/1, poslovna stavba v izmeri 881 m2

in dvorišče v izmeri 919 m2, vse vpisano v
k.o. Šempeter pri Gorici, ki ga je dolžnik
pridobil na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 24. 12. 1997, sklenjene s prodajal-
cem Proinženiring d.o.o. Nova Gorica in
priloge št. 2 k tej pogodbi, ki je last dolžnika
Vitrum, Zunanja trgovina - zastopstva d.o.o.,
Soška 17, Solkan, zastavna pravica v korist
upnika Sklada za razvoj malega gospodar-
stva Goriške, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova
Gorica, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 7,500.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 15. 5. 2002

Z 35/2002 IZ-10260
Na podlagi sklepa opr. št. Z 35/2002,

ki ga je dne 10. 5. 2002 izdalo Okrajno
sodišče v Novi Gorici, je bila ustanovljena
na lokalih št. 1 v izmeri 184,60 m2, št. 2 v
izmeri 607,25 m2, št. 6 v izmeri 248,80 m2,
št. 7 v izmeri 285 m2, št. 8 v izmeri
357,40 m2, št. 10 v izmeri 81,45 m2, št. 11
v izmeri 191,40 m2, št. 12 v izmeri
523,10 m2, in št. 13 v izmeri 2250,15 m2,
ki niso vpisani v zemljiški knjigi, kot so razvi-
dni iz podloge iz PGD Projekta 0094 - ob-
jekt Merkur TC Nova Gorica, tloris pritličja,
št. načrta 5510, Projekta d.d. Nova Gorica,
ki je v pomanjšani obliki kot sestavni del
pogodbe o zastavi nepremičnin Z 256/02
priložen temu notarskemu zapisu, ki ga je
zgradil dolžnik kot investitor na podlagi grad-
benega dovoljenja UE Nova Gorica št.
351-671/2000-8/b z dne 20. 6. 2001, ki
je last dolžnika Meblo PTRC d.o.o. Nova
Gorica, Industrijska 5, zastavna pravica v
korist upnice Nove kreditne banke Maribor
d.d. Nova Gorica, za zavarovanje denarne

terjatve v višini 200,000.000 SIT s pp, in za
zavarovanje denarne terjatve v višini 50.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 15. 5. 2002

Z 40/2002 IZ-10270
Na podlagi sklepa opr. št. Z 40/2002,

ki ga je dne 10. 5. 2002 izdalo Okrajno
sodišče v Novi Gorici, je bila ustanovljena
na delu poslovnega prostora v naravi pisar-
ne, v projektu etažne lastnine 975/18, iz-
delanega s strani Projektive Gorica d.o.o.,
označenega z zeleno barvo, z oznako PP4,
ležečega na parc. št. 3204, k.o. Šempeter,
vl. št. 2023, k.o. Šempeter, v izmeri
29,90 m2, v I. nadstropju in na solastniškem
deležu skupnih prostorov, s pravico soupo-
rabe parcele št. 3204, vpisane v istem vlož-
ku, ki ga je dolžnik pridobil na podlagi kupo-
prodajne pogodbe z dne 3. 6. 1998 od
prodajalca Colombo d.o.o. Šempeter, over-
jene pri notarki Evi Lučovnik iz Nove Gorice
pod Ov 2349/98, ki je last dolžnika Es-
presso Coffee d.o.o., Bratuževa 13/a,
Šempeter pri Gorici, zastavna pravica v ko-
rist upnice Banke Vipa d.d. Nova Gorica,
Erjavčeva 2, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 2,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 15. 5. 2002

Z 32/2002 IZ-10271
Na podlagi sklepa opr. št. Z 32/2002,

ki ga je dne 10. 5. 2002 izdalo Okrajno
sodišče v Novi Gorici, je bila ustanovljena
na poslovnem prostoru št. 16, s površino
24,30 m2, v pritličju objekta, stoječega na
parc. št. 632/7, k.o. Nova Gorica, ki ga je
dolžnik pridobil na podlagi kupne pogodbe,
sklenjene v obliki notarskega zapisa notar-
ke Zdenke Gustinčič iz Nove Gorice opr. št.
Sv 270/99 z dne 7. 5. 1999, od prodajal-
ca Žgavc Marjana iz Šempetra pri Gorici, ki
je last dolžnika Eniac, Računalniški inženi-
ring in trgovina d.o.o., Rejčeva ul. 3, Nova
Gorica, zastavna pravica v korist upnice No-
ve KBM d.d. Nova Gorica, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 1,000.000 SIT s pp
in zavarovanje denarne terjatve v višini
4,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 15. 5. 2002

Z 02/00026 IZ-7472
Na podlagi sklepa o zavarovanju za za-

varovanje denarne terjatve opr. št. Z
02/00026 z dne 19. 3. 2002, je na stano-
vanju št. 5, v prvem nadstropju, v stanovanj-
ski stavbi v ul. Danila Bučarja 21, Novo
mesto, s pripadajočo solastninsko pravico
na zemljišču, na katerem stavba stoji in fun-
kcionalnem zemljišču ter na skupnih delih,
objektih in napravah stavbe, last dolžnice in
zastaviteljice Ksenije Žužić, roj. 21. 7.
1951, Ulica Danila Bučarja 21, Novo me-
sto, na podlagi pogodbe o prodaji stanova-
nja, sklenjene dne 10. 8. 1999 s prodajal-
cem Marijanom Jandro, roj. 3. 2. 1943,
Ulica Danila Bučarja 21, Novo mesto in kup-
cem Ksenijo Žužič, z rubežem pridobljena
zastavna pravica v korist upnice Nove Ljub-
ljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike
2, za znesek 5,000.000 SIT s pp, razvidni-
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mi iz citiranega sklepa o zavarovanju proti
dolžniku.

Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 19. 3. 2002

Z 68/2002 IZ-10286
Ugotovi se, da na podlagi neposredno

izvršljivega notarskega zapisa notarke Nata-
še Erjavec iz Ljubljane, opr. št. SV 307/02
z dne 26. 4. 2002, zaradi zavarovanja upni-
kove denarne terjatve z zastavno pravico na
nepremičnini v lasti zastavnega dolžnika Ar-
mando, Računovodske storitve in trgovina
d.o.o., Trbovlje, Obrtniška cesta 14, zarubi
poslovni prostor št. L 2.19, v 2. nadstropju
objekta A2, v Luciji, v izmeri 52,50 m2, sto-
ječ na parc. št. 5533/1, k.o. Portorož. Po-
slovnemu objektu pripada tudi sorazmeren
solastniški delež na skupnih prostorih, delih
objekta in napravah, ter na funkcionalnem
zemljišču stanovanjske hiše, kar vse je za-
stavitelja pridobil na podlagi prodajne po-
godbe z dne 18. 4. 2002, sklenjene s pro-
dajalcem IMP Montaža Koper d.d., Koper.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 29. 5. 2002

Z 01/00026 IZ-10177
Okrajno sodišče v Postojni v zadevi za-

varovanja denarne terjatve upnice Nove
Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Trg repu-
blike 2, proti dolžnici Branki Kovačič, Piv-
ška ulica 4, Postojna, zaradi ustanovitve za-
stavne pravice, na podlagi sporazuma o za-
varovanju denarne terjatve, sklenjenega pri
notarju Miru Košaku iz Ljubljane, pod št. SV
218/02 z dne 31. 1. 2002 in sklepa tega
sodišča, opr. št. Z 02/00005 z dne 9. 5.
2002, objavlja rubežni zapisnik, sestavljen
na naroku pred Okrajnim sodiščem v Po-
stojni, dne 9. 5. 2002.

V korist izvršljive terjatve upnice Nove
Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Trg repu-
blike 2, se zaznamuje rubež na nepremični-
ni, ki ni vknjižena v zemljiški knjigi, na po-
slovnem prostoru, ki se nahaja v pritličju
TPC Log, ob Titovi cesti v Postojni, v izmeri
59,88 m2 tlorisne površine ter na skupnih
objektih, delih in napravah ter na stavbnem
in funkcionalnem zemljišču, stoječem na
zemljišču parc. št. 1241/1, 1241/2, obe
k.o. Postojna, v zemljiški knjigi Okrajnega
sodišča v Postojni.

Okrajno sodišče v Postojni
dne 9. 5. 2002

In 170/2001 IZ-8773
In 171/2001

Na podlgi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Ptuju opr. št. In 170/2001 in In
171/2001, oba z dne 25. 3. 2002, je bila v
izvršilni zadevi upnika RS, Ministrstva za fi-
nance, DURS, Davčni urad Ptuj, ki ga za-
stopa Državno pravobranilstvo, Oddelek na
Ptuju, zoper dolžnico Kolar Rop Tatjano,
Zagrebška c. 109, 2251 Ptuj, ki jo zastopa
odvetnik Stanislav Klemenčič iz Ptuja, zara-
di izterjave 194,925.444,46 SIT s pp, na
naroku zarubljena nepremičnina, stanova-
nje št. 9, v drugem nadstropju stanovanjske
hiše v Ul. 5. Prekomorske brigade 18 na
Ptuju, v izmeri 54,7 m2, ki je v lasti Tatjane
Kolar Rop, Zagrebška c. 109, Ptuj, na pod-

lagi sklepa o izvršbi z dne 25. 3. 2002, v
korist upnika RS, Ministrstva za finance,
DURS, Davčni urad Ptuj, ki ga zastopa Dr-
žavno pravobranilstvo, Oddelek na Ptuju.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 17. 4. 2002

Z 02/00038 IZ-8779
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00038, ki ga je dne 5. 4. 2002 izda-
lo Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, je bila
ustanovljena na dolžniku lastni nepremični-
ni, ki ni vknjižena v zemljiško knjigo, in sicer
lokalu v rastu C/D, os 6-8, v I. nadstropju
Koroškega trgovskega centra Slovenj Gra-
dec, v velikosti 81,34 m2, ki je last dolžnika
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
9. 2. 1995, sklenjene med prodajalcem Po-
slovnim trgovskim centrom d.o.o. Slovenj
Gradec in kupcem Trgovino Krona center,
Igor Šilih, s.p., Legenska c. 34, Slovenj
Gradec, zastavna pravica v korist upnice
Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 4,153.689,29 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 5. 4. 2002

Z 02/00061 IZ-10150
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00061, ki ga je dne 17. 5. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, je
bila ustanovljena na nepremičnini, ki ni vknji-
žena v zemljiško knjigo, in sicer stanovanju
št. 04, v I. nadstropju stanovanjske hiše na
naslovu Knapovška ul. 18, Mežica, stoječe
na parc. št. 930/1, zk. vl. 318, k.o. Meži-
ca, ki je last dolžnikov in zastaviteljev, na
podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja z dne 25. 3. 2002, sklenjene
med Markom Ivartnikom kot prodajalcem
ter dolžnikom in zastaviteljema kot kupce-
ma, za vsakega do 1/2, zastavna pravica v
korist upnika Raiffeisenbank Eberndorf, re-
gistrirana zadruga z omejenim jamstvom,
9141 Eberndorf, Bahnstrasse 2, Avstrija,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
11.000 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 21. 5. 2002

Ig 98/01239 IZ-10179
Na podlagi izvršljivega sklepa Okrajnega

sodišča v Slovenj Gradcu z dne 14. 5.
2002, opr. št. Ig 98/01239, se opravi v
korist upnika Nepremičninski stanovanjski
sklad PIZ d.o.o., Ljubljana in v breme dol-
žnikov Danijela Wlodyga, Vrunčeva 4, Slo-
venj Gradec in Simone Drajzinger, Vrunče-
va 4, Slovenj Gradec, rubež s popisom ne-
premičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
in sicer dvosobnega stanovanja številka 3, v
prvem nadstropju stanovanjske hiše na na-
slovu Vrunčeva 4, Slovenj Gradec, stoječe
na parceli št. 842/10, pripisano pri zemlji-
škoknjižnem vložku št. 19, k.o. Slovenj Gra-
dec, v skupni izmeri 50,95 m2 s pripadajo-
čo kletjo, last Danijela Wlodyga, stanujoče-
ga Vrunčeva 4, Slovenj Gradec in Simone
Drajzinger, stanujoče Vrunčeva 4, Slovenj
Gradec, vsakega do 1/2, na podlagi kupo-
prodajne pogodbe št. 251-4196/93 DU z
dne 7. 12. 1993, sklenjene med prodajal-
cem Zavodom za pokojninsko in invalidsko

zavarovanje Slovenije in kupcem Danijelom
Wlodyga, Vrunčeva 4, Slovenj Gradec in
Simono Drajzinger, Vrunčeva 4, Slovenj
Gradec.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 15. 5. 2002

Z 02/00066 IZ-10151
Na podlagi sklepa opr. št. Z

2002/00066, ki ga je dne 17. 5. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, je
bila ustanovljena na nepremičnini, ki ni vklnji-
žena v zemljiško knjigo, in sicer stanovanju
št. 13, v III. nadstropju stanovanjske hiše na
naslovu Javornik 42, Ravne na Koroškem,
stoječe na parc. št. 100, zk, vl. 444, k.o.
Ravne, stanovanje pa obsega 73,30 m2, s
pripadajočimi kletnimi prostori v izmeri
17,50 m2 ter pripadajočim solastniškim de-
ležem na skupnih prostorih, delih objekta in
napravah v večstanovanjski hiši in funkcio-
nalnem zemljišču, ki je last zastaviteljic Ljubi-
ce Jović, Javornik 42, Ravne na Koroškem
in Vere Jović, Mašerova 7, Piran, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 616/01 z dne
10. 1. 2002, sklenjene med zastaviteljicama
in Stanovanjskim podjetjem d.o.o., Ob Suhi
19, Ravne na Koroškem, za vsako do 1/2,
zastavna pravica v korist upnika Karntner
Sparkasse AG Celovec, Podružnica v Slove-
niji, Dunajska 63, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 27.000 EUR s pp.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 22. 5. 2002

Z 02/00101 IZ-10062
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Slovenski Bistrici z dne 13. 5. 2002, opr.
št. Z 02/00101, je bila ustanovljena na sta-
novanju št. 2, v mansardi poslovno-stano-
vanjskega objekta v Slovenski Bistrici, v sku-
pni izmeri 69,62 m2, ob Tomšičevi ulici,
zgrajenega na parc. št. 889 in 890, k.o.
Slovenska Bistrica, katerega lastnika sta Ta-
tjana Klakočar in Marjan Tomazin, vsak do
1/2, po prodajni pogodbi z dne 18. 2.
2002, št. 72/2002, vse v korist upnice
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Po-
družnica Maribor, Maribor, Strossmayerje-
va 26, za zavarovanje upničine denarne ter-
jatve v višini 5,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 13. 5. 2002

Z 02/00123 IZ-10370
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Slovenski Bistrici z dne 10. 6. 2002, opr. št.
Z 02/00123 je bila ustanovljena na poslvo-
nem prostoru, ki se nahaja v prvem nadstro-
pju poslovne stavbe, stoječe na parc. št.
1421/1 k.o. Slovenska Bistrica, in sicer po-
slovni prostor, ki je v tlorisu nadstropja, ozna-
čen z A1 v izmeri 16,50 m2, A2 v izmeri 25,20
m2 in A3 v izmeri 13,20 m2, s pripadajočim
deležem na skupnih prostorih, stopnišču, ho-
dniku in sanitarijah v prvem nadstropju, ki so
last dolžnice in zastaviteljice po prodajni po-
godbi z dne 9. 5. 2002, vse v korist upnice
Nove kreditne banke Maribor d.d., podružni-
ca Slovenska Bistrica, Titova 55, Slovenska
Bistrica, za zavarovanje upničine denarne ter-
jatve v višini 7,500.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 10. 6. 2002
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Z 69/2002 IZ-10393
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah

je s sklepom opr. št. Z 69/2002 z dne
22. 5. 2002, v zadevi upnice Probanke
d.d., PE Koper, zoper dolžnika Agrokop
d.o.o., Vojkovo nabrežje 10, Koper, zaradi
zavarovanja denarne terjatve, ki jo ima up-
nik do dolžnice v znesku 10,000.000 SIT s
pp, na podlagi 211. in 243. ter 245. člena
Zakona o izvršbi in zavarovanju opravilo, ru-
bež in popis nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiški knjigi in obsega poslovni lokal v
pritličju poslovno-stanovanjskega objekta v
centru Konus v Slovenskih Konjicah, s par-
kiriščem, v skupni izmeri 50,41 m2, na par-
celni številki 446/4, k.o. Slovenske Konji-
ce, po kupni pogodbi, ki jo v originalu ima v
hrambi upnica.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 22. 5. 2002

In 18/2001 IZ-10323
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega

sodišča v Tolminu, opr. št. In 18/2001 z
dne 11. 3. 2002, so bile v izvršilni zadevi
upnika Avrigo d.d. Kidričeva 20, Nova Gori-
ca, ki ga zastopa odv. Hilda Pipan iz Nove
Gorice, zoper dolžnico Leonido Jug Dobra-
vec, Most na Soči 63, zaradi izterjave zne-
ska 241.184,50 SIT s pripadki, zarubljene
na naroku dne 5. 6. 2002 nepremičnine, ki
niso vpisane v zemljiški knjigi, in sicer po-
slovni prostor, ki se nahaja na avtobusni
postaji v Tolminu, Ul. 1. maja 7, na parc. št.
571/9, k.o. Tolmin, v izmeri 37,55 m2, last
dolžnice Leonide Jug Dobravec.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 5. 6. 2002

Z 6/2002 IZ-10392
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča

v Tolminu, opr. št. Z 6/2002 z dne 30. 5.
2002, so bile v zadevi zavarovanja terja-
tev upnice Nove KBM d.d., Področje No-
va Gorica, do dolžnikov Eme Brešan, Pre-
komorskih brigad 8, Tolmin, v znesku
2,500.000 SIT s pripadki in Vladislava
Brešana, Prekomorskih brigad 8, Tolmin
v znesku 2,500.000 SIT s pripadki, za-
rubljene na naroku dne 12. 6. 2002 ne-
premičnine, ki niso vpisane v zemljiški
knjigi, in sicer stanovanje št. 17, v izmeri
70,61 m2 in stanovanje št. 18, v izmeri
37,12 m2, ki se nahaja v 4. nadstropju
stanovanjske zgradbe v Tolminu, Ul. Pre-
komorskih 8, na parc. št. 119/4, k.o.
Tolmin, skupaj s solastniškim deležem na
parceli, kjer zgradba stoji in skupnih delih
zgradbe, prostorov in naprav ter nadstre-
škom na parkirnem prostoru, ki so last
dolžnikov, vsakega do 1/2, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. SV 210/2002,
sklenjeni dne 8. 4. 2002 s prodajalcema
Maksom in Verenko Tuta in overjeni pri
notarju Edvardu Sivcu, dne 8. 4. 2002,
pod št. overitve 540/2002.

Okrajno sodišče v Tolminu
dne 12. 6. 2002

In 40/2000 IZ-8813
Na podlagi sklepa In 40/2000 z dne

11. 12. 2000 ki ga je izdalo Okrajno sodi-

šče v Trbovljah, je bila 1/2 stanovanja dol-
žnice Kržišnik Lidije, na naslovu C. zmage
16, Zagorje ob Savi, št. 37, ki se nahaja v
9. nadstropju stanovanjske stavbe C. zma-
ge 16, Zagorje ob Savi, zarubljena v korist
upnika TP Potrošnja d.d. Zagorje ob Savi,
zaradi izterjave 772.182 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 22. 4. 2002

Z 9/2002 IZ-7443
Okrajno sodišče v Trebnjem je po

okrajni sodnici - svetnici Alenki Kranjc, v
izvršilni zadevi upnice Nove Ljubljanske
banke d.d. Ljubljana, zoper dolžnika Pro-
lat, trženje medicinskih pripomočkov
Trebnje d.o.o., Praproče 9, Trebnje, ki
ga zastopa direktorica Brovet Mirt Blan-
ka, na podlagi 254. člena Zakona o izvrš-
bi in zavarovanju in po dne 27. 3. 2002
opravljenem naroku za rubež nepremični-
ne po 244/4 členu Zakona o izvršbi in
zavarovanju, v zvezi z 211. členom Zako-
na o izvršbi in zavarovanju, v navzočnosti
pooblaščenke upnika Marice Štajdohar,
univ. dipl. pravnice in direktorice družbe
Prolat d.o.o., Praproče 9, Trebnje, Bro-
vet Mirt Blanke, sklenilo:

zaradi zavarovanja izvršljive denarne ter-
jatve upnice Nove ljubljanske banke d.d.
Ljubljana, proti dolžniku Prolat, Trženje me-
dicinskih pripomočkov Trebnje d.o.o., Pra-
proče 9, Trebnje, v višini 70.000 EUR, s
pripadki, po pogodbi o deviznem kreditu v
državi, reg. št. 6600710 z dne 14. 2. 2002,
z zapadlostjo kot izhaja iz notarskega zapi-
sa, se dovoli in opravi rubež nepremičnin:

– lokala z oznako L1, v pritličju stano-
vanjsko-poslovnega objekta B1, stoječega
na parceli št. 369/4, k.o. Trebnje, v skupni
izmeri 24,42 m2;

– lokala z oznako L2, v pritličju stano-
vanjsko-poslovnega objekta B1, stoječega
na parceli št. 369/4, k.o. Trebnje, v skupni
izmeri 67,25 m2;

– lokala z oznako L5, v pritličju stano-
vanjsko-poslovnega objekta B0, stoječega
na parceli 369/4, k.o. Trebnje, v skupni
izmeri 8,84 m2;

vse pridobljeno na podlagi notarskega
zapisa, opr. št. Sv 88/00 z dne 12. 4.
2000, notarja Bevc Tončka, iz Trebnjega.

Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 27. 3. 2002

Z 2002/00062 IZ-10284
Okrano sodišče na Vrhniki je po sodniku

Janezu Obrezi v zadevi zavarovanja denar-
ne terjatve upnice Nove Ljubljanske banke
d.d. Ljubljana, Trg republike 2, proti dolžni-
koma Žarku Nagodetu, Gradišče 21, Vrhni-
ka in Nataši Nagode, Gradišče 21, Vrhnika,
zaradi ustanovitve zastavne pravice, dne
22. 4. 2002 sklenilo:

na podlagi izvršljivega notarskega zapi-
sa sporazuma o zavarovanju denarne terja-
tve po 250. členu ZIZ notarja Mira Košaka
z dne 25. 3. 2002, opr. št. SV 642/02, se
za zavarovanje denarne terjatve upnice No-
ve Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Trg
republike 2, zoper dolžnika Žarka Nagode-
ta, Gradišče 21, Vrhnika, na podlagi po-
godbe o kreditu št. 027-2619/55 z dne
21. 1. 2002, v višini 4,400.000 SIT z re-

valorizacijo, obrestmi po spremenljivi obre-
stni meri, ki je na dan sklenitve pogodbe
znašala 4,5% letno in z drugimi pripadki ter
pod drugimi pogoji, razvidnimi iz citirane
pogodbe, ki je sestavni del notarskega za-
pisa sporazuma in do dolžnice Nataše Na-
gode, Gradišče 21, Vrhnika, na podlagi
pogodbe o kreditu št. 027-2620/56 z dne
21. 1. 2002, v višini 2,100.000 SIT z re-
valorizacijo in z obrestmi po spremenljivi
obrestni meri, ki je na dan sklenitve po-
godbe znašala 4,5% letno in z drugimi pri-
padki ter pod drugim pogoji, razvidnimi iz
citirane pogodbe, ki je sestavni del notar-
skega sporazuma dovoli in odredi popis
nepremičnine zaradi ustanovitve zastavne
pravice na nepremičnini v lasti dolžnika Žar-
ka Nagodeta, ki ni vpisana v zemljiški knji-
gi. Zastavna pravica se zabeleži na triso-
bnem stanovanju št. 9, ki se nahaja v dru-
gem nadstropju stanovanjske hiše na Vr-
hniki, Gradišče 21, v površini 71,92 m2,
ter na skupnih objektih, delih in napravah
ter na stavbnem in funkcionalnem zemlji-
šču, stoječem na zemljišču parc. št.
1943/4, vpisani v vl. št. 2917, k.o. Vrhni-
ka, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča na
Vrhniki. Nepremičnino je dolžnik pridobil
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
13. 12. 1992, sklenjene med prodajalko
Občino Vrhniko, ki jo zastopa predsednik
izvršnega sveta Vili Granda in dolžnikom
Nagode Žarkom, katera se izroči upnici.

Dolžniku in zastaviteljici je prepovedano
razpolagati s popisano nepremičnino, ker
sicer stori kaznivo dejanje oškodovanja tujih
pravic po 229. členu kazenskega zakonika,
ki se preganja na oškodovančev predlog.

Upnica pridobi s popisom zastavno pra-
vico na nepremičnini.

Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 23. 5. 2002

Z 2002/00042 IZ-10285
Okrajno sodišče na Vrhniki je po sodni-

ku Janezu Obrezi v izvršilni zadevi zavarova-
nja denarne terjatve z zastavno pravico upni-
ce Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana,
ki jo zastopa Anton Ribnikar, proti dolžnici
Halić Nataliji, Reboljeva 12, Ljubljana, zara-
di ustanovitve zastavne pravice, dne 8. 4.
2002 sklenilo:

na podlagi izvršljivega notarskega zapi-
sa sporazuma o zavarovanju denarne terja-
tve po 250. členu ZIZ notarja Mira Košaka
z dne 28. 2. 2002, opr. št. SV 468/02, se
za zavarovanje denarne terjatve upnice No-
ve Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg
republike 2, zoper dolžnico Natalijo Halić,
Reboljeva 12, Ljubljana, na podlagi po-
godbe o kreditu št. 222-601/78 z dne 25.
2. 2002, v višini 4,500.000 SIT s spre-
menljivo obrestno mero, ki je na dan skle-
nitve pogodbe znašala 4,5% letno in pod
drugimi pogoji, razvidnimi iz citirane po-
godbe, ki je sestavni del notarskega zapi-
sa sporazuma, dovoli in odredi popis ne-
premičnine zaradi ustanovitve zastavne pra-
vice na nepremičnini v lasti dolžnice Natali-
je Halić, Reboljeva 12, Ljubljana, ki ni
vpisana v zemljiški knjigi. Zastavna pravica
se zabeleži na stanovanju št. 5, ki se naha-
ja v stanovanjskem bloku na naslovu Jačka
2b, Logatec, v izmeri 32,63 m2, ter na
skupnih objektih, delih in napravah ter na
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stavbnem in funkcionalnem zemljišču, sto-
ječem na zemljišču parc. št. 1611/32, vpi-
sani v vl. št. 1270, k.o. Dolenji Logatec, v
zemljiški knjigi Okrajnega sodišča na Vr-
hniki, in se zaznamuje na originalu kupo-
prodajne pogodbe z dne 11. 2. 2002,
sklenjeni med prodajalcem Vrabl Svetozar-
jem, Jačka 2b, Logatec in dolžnico kot
kupcem, katera se izroči upnici.

Dolžnici je prepovedano razpolagati s po-
pisano nepremičnino, ker sicer stori kazni-
vo dejanje oškodovanja tujih pravic po 229.
členu kazenskega zakonika, ki se preganja
na oškodovančev predlog.

Upnica pridobi s popisom zastavno pra-
vico na nepremičnini.

Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 8. 4. 2002

Z 02/00075 IZ-10377

Okrajno sodišče na Vrhniki je po sod-
niku Janezu Obrezi v zadevi zavarovanja de-
narne terjatve upnika Černigoj Dušana, Lo-
gatec, Jačka 53a, ki ga zastopa notar Miro
Košak iz Ljubljane, Trg republike 3, proti
dolžnikoma Ćemanu Kasumu in Gordani
Bubulj, oba Tovarniška c. 12, Logatec, zara-
di ustanovitve zastavne pravice na naroku,
dne 13. 5. 2002 sklenilo:

na podlagi neposredno izvršljivega no-
tarskega zapisa notarja Mira Košaka iz
Ljubljane, Trg republike 3, z dne 11. 4.
2002, pod opr. št. SV 798/02, se dovoli
in opravi zaradi zavarovanja izvršljive de-
narne terjatve upnika Černigoj Dušana iz
Logatca, Jačka 53 A, proti dolžnikoma Će-
manu Kasumu in Gordani Bubulj, oba To-
varniška c. 12, Logatec, zaradi zavarova-
nja terjatve 25.000 EUR s pp., po prodaj-
nem menjanlniškem tečaju Nove Ljubljan-
ske banke d.d. Ljubljana, na dan plačila,
razvidnimi iz sporazuma o zavarovanju de-
narne terjatve z dne 11. 4. 2002, skupaj z
izvršilnimi stroški, rubež nepremičnine, ki
ni vpisana v zemljiško knjigo, katere lastni-
ka sta Gordana Bubulj in Kasum Ćeman,
oba stanujoča Tovarniška 12, Logatec, in
sicer štirisobno stanovanje, v skupni izmeri
75,49 m2, ki se nahaja v kleti stanovanj-
skega objekta v Logatcu, Tovarniška 12 i,
stanovanjski blok L-23, ki obsega čajno
kuhinjo v izmeri 1,47 m2, predporostor
11,34 m2, sobo 9,13 m2, sobo 12,32 m2,
sobo 15,20 m2, sobo 18,35 m2, umivalni-
co 5,49 m2, WC 1,05 m2 in tuš 1,14 m2.

Z rubežem pridobi upnik zastavno pravi-
co, skladno z 254. členom Zakona o izvršbi
in zavarovanju.

Na pogodbi, s katero je zastaviteljica pri-
dobila nepremičnino, in sicer prodajno po-
godbo z dne 12. 7. 1996, se zaznamuje,
da je nepremičnina zarubljena na podlagi
sporazuma strank in da se dolžnikoma pre-
poveduje odtujitev in obremenitev nepre-
mičnine brez soglasja upnika.

Kupoprodajna pogodba z dne 12. 7.
1996 v originalu se izroči v hrambo upniku.
Sklep o rubežu se razglasi tudi na sodni
deski sodišča.

Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 6. 6. 2002

Amortizacije

N 26/2002 AM-10391
Na predlog Hladin Terezije, Polže 19a,

Nova Cerkev, je bil pri tukajšnjem sodišču
uveden postopek za razveljavitev vredno-
stnih listin, to je 2 začasnic št. 0000132 z
dne 15. 9. 1995, za 126 delnic nominalne
vrednosti za vsako 1.000 SIT, v skupni vre-
dnosti 126.000 SIT ter št. 0000132/B z
dne 15. 3. 1996, za 354 delnic nominalne
vrednosti 1.000 SIT, skupaj v vrednosti
354.000 SIT, ki jo je izdala delniška družba
Cetis Graf d.d., Celje.

Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Okrajno sodišče v Celju

dne 4. 6. 2002

Oklici o skrbnikih in
razpravah

I P1 1015/2001 SR-10215

Okrajno sodišče v Ljubljani je po stro-
kovni sodelavki Nataši Koščak v pravdni za-
devi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav
d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, proti toženi
stranki Bergant Branku, Cesta Ceneta Štu-
parja 29, Ljubljana, sedaj neznanega prebi-
vališča, zaradi plačila 255.218,90 SIT, dne
15. 5. 2000 sklenilo:

toženi stranki Branku Bergantu se v za-
devi opr. št. I P1 1015/2001 postavi zača-
sni zastopnik, odvetnik Stanislav Mauri, Po-
dutiška 148, Ljubljana.

Začasni zastopnik bo v navedeni zadevi
zastopal toženo stranko, dokler tožena
stranka ali njen pooblaščenec ne bo nasto-
pil pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne bo postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 5. 2002

I P1 1047/2001 SR-10216

Okrajno sodišče v Ljubljani je po stro-
kovni sodelavki Daji Bah Koren v pravdni
zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav
d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, proti toženi
stranki Smlatič Samirju, Polje c. VI/10, Ljub-
ljana - Polje, sedaj neznanega prebivališča,
zaradi plačila 1,369.469 SIT s pp, dne
15. 5. 2002 sklenilo:

toženi stranki, Smlatič Samirju, roj. 30. 4.
1976, neznanega prebivališča se v pravdni
zadevi opr. št. I P1 1047/2001 postavlja
začasna zastopnica, odvetnica Anka Kenda
Oražem, Slovenska cesta 55/c, Ljubljana, ki
bo zastopala toženo stranko v postopku za-
radi plačila 1,369.469 SIT s pp.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko od dneva postavitve dalje, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler or-
gan, pristojen za socialne zadeve, ne spo-
roči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sdoišče v Ljubljani
dne 15. 5. 2002

I P1 407/99 SR-10386
Okrajno sodišče v Ljubljani je po stro-

kovni sodelavki Daji Bah Koren v pravdni
zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav
d.d., Milošičeva 19, Ljubljana, proti toženi
stranki Sever Dušanu, Frankovo naselje 46,
Škofja Loka, sedaj neznanega prebivališča,
zaradi plačila 936.632,50 SIT s pp, dne
6. 6. 2002 sklenilo:

toženi stranki, Sever Dušanu, roj. 26. 7.
1967, neznanega prebivališča, se v pravdni
zadevi opr. št. I P1 407/99 postavlja zača-
sna zastopnica, odvetnica Anka Kenda Ora-
žem, Slovenska cesta 55/c, Ljubljana, ki
bo zastopala toženo stranko v postopku zra-
di plačila 936.632,50 SIT s pp.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko od dneva postavitve dalje, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sdiščem oziroma dokler or-
gan, pristojen za socialne zadeve, ne spo-
roči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 6. 2002

10 I 1998/17801 SR-10387
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni

zadevi upnice Hranilnice Lon, d.d. Kranj,
Bleiweisova 2, ki jo zastopa odv. Dušan
Barič iz Škofljice, zoper dolžnico Kerič Ti-
no, Hladilniška pot 26 b, Ljubljana, zaradi
izterjave 1,330.000 SIT s pp, sklenilo:

dolžnici Kerič Tini se na podlagi 82. čle-
na Zakona o pravdnem postopku – ZPP
postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi odvet-
nica Anka Kenda Oražem, Slovenska cesta
55/c iz Ljubljane.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžni-
co vse do takrat, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 5. 2002

II P 866/2000 SR-10212
Okrožno sodišče v Mariboru je po okrož-

nem sodniku mag. Igorju Strnadu, v pravdni
zadevi tožeče stranke Nade Žunkovič, stan.
Ptujska 120, Miklavž na Dravskem polju, ki
jo zastopa odv. Samo Petek iz Maribora,
zoper toženo stranko Dr. Karja Unterneh-
mensberatung GmbH, München, ZRN, zad-
nji znani naslov Frobeniunsweg 4/b,
München, ZRN, zaradi nedopustnosti izvrš-
be, pct. 11,186.000 SIT, na predlog tožeče
stranke za postavitev začasnega zastopnika,
na podlagi 4. in 5. točke II. odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP),
izven naroka, dne 17. 5. 2002 sklenilo:

toženi stranki Dr. Karja Unternehmens-
beratung G.m.b.H, zadnji znani naslov
Frobeniunsweg 4/b, München, ZRN, se po-
stavi začasni zastopnik, odvetnik Andrej Kir-
biš, Cankarjeva ul. 8, Maribor.

Začasni zastopnik bo zastopal toženca
dokler ne bo toženec ali njegov pooblašče-
nec nastopil pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne bo
sporočil sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 17. 5. 2002
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II P 1030/2001 Sr-10213

Okrožno sodišče v Mariboru je po okrož-
nem sodniku mag. Igorju Strnadu, v pravdni
zadevi tožeče stranke GEA Inženiring d.o.o.,
Svetozarevska ul. 10, Maribor, ki jo zastopa
odv. Peter Peče iz Maribora, zoper toženi
stranki Davorina Sadarja in Danilo Sadar,
oba stan. Pod Vinogradi 9, Bresternica, za-
radi ugotovitve višine deležev tožencev na
skupnem nepremičnem premoženju, na
predlog tožeče stranke za postavitev zača-
snega zastopnika prvotožencu, na podlagi
določb 5. točke II. odstavka 82. člena Za-
kona o pravdnem postopku (ZPP), izven na-
roka, dne 20. 5. 2002 sklenilo:

prvotoženi stranki Davorinu Sadarju se
postavi začasni zastopnik, odvetnik Andrej
Ketiš iz Maribora.

Začasni zastopnik bo zastopal prvoto-
ženca dokler prvotoženec ali njegov po-
oblaščenec ne nastopi pred sodiščem ozi-
roma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 5. 2002

I 99/01320 SR-10330

Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni
zadevi upnika Publikum Fin, terminsko trgo-
vanje d.o.o., Miklošičeva 34, Ljubljana, ki
ga zastopa odvetniška družba Taljat, Trat-
nik, Sočan in Bogataj o.p. d.n.o. iz Ljublja-
ne, proti dolžniku Vukelič Darku, neznane-
ga bivališča, zaradi izterjave 6.458,30 SIT s
pp, na podlagi 5. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku, v
zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zava-
rovanju sklenilo:

dolžniku Vukelič Darku se kot začasna
zastopnica postavi odvetnica Monika Mav-
sar iz Portoroža.

Začasna zastopnica bo zastopala dolžni-
ka v postopku vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da je posta-
vil skrbnika.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 28. 5. 2002

I 867/2001 IZ-8885

Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvršil-
ni zadevi upnice Nove kreditne banke Mari-
bor d.d., Področje Nova Gorica, zoper dol-
žnico Slađano Žižmond, sedaj neznanega
bivališča (prej Vogrsko 174, Volčja Draga),
zaradi izterjave denarne terjatve, dne 24. 4.
2002 sklenilo:

na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku, se
dolžnici Slađani Žižmond, neznanega bivali-
šča, postavi začasno zastopnico, odvetnico
Kati Mininčič iz Solkana, Med ogradami 3,
ki bo dolžnico zastopala v izvršilni zadevi z
opr. št. I 867/2001, vse dokler dolžnica ali
njen pooblaščenec ne nastopi pred sodi-
ščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 24. 4. 2002

Sodni register

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku

CELJE

Srg 3211/2001 Rg-10223
Okrožno sodišče v Celju je v registrski

zadevi predlagateljice Kovinotehne Leasing
d.o.o. Celje, podjetje za leasing tehnološke
opreme in izdelkov široke potrošnje Celje,
Mariborska 17, za vpis prenehanja družbe
po skrajšanem postopku sklenilo objaviti sk-
lep:

družba Kovinotehna Leasing d.o.o. Ce-
lje, podjetje za leasing tehnološke opre-
me in izdelkov široke potrošnje Celje,
Mariborska 17, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer
Kovinotehno, mednarodno trgovsko podje-
tje, d.d., Celje, Mariborska 7, ki prevzame
obveznost plačila morebitnih obveznosti dru-
žbe.

Premoženje družbe ostane Kovinotehni,
mednarodnemu trgovskemu podjetju d.d.,
Celje.

Sklep je sprejel družbenik dne 10. 12.
2001.

Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva te objave, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 5. 2002

KOPER

Srg 3233/2001 Rg-8893
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba Sanjasa Kepic, Podjetje za tu-

rizem, gostinstvo in trgovino k.d. Koper,
Vegova ul. 11, ki je vpisana pri tem sodišču
pod vložno št. 1/4808/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
komanditne družbe z dne 22. 11. 2001.

Družbenika komplementarja Kepic Andrej
in Kepic Alicija, oba Vegova ulica 11, Koper,
izjavljata, da so poplačane vse obveznosti
družbe da družba ni imela zaposlenih delav-
cev in da prevzameta obveznost plačila mo-
rebitnih preostalih obveznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se razdeli med družbenika sorazmer-
no z deležem v družbi, to je, vsakemu v višini
50% preostalih denarnih sredstev.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 6. 5. 2002

Srg 1/2002 Rg-10381
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
družba DE & DE, trgovina, export - im-

port d.o.o., Izola, Zelena ulica 6, 6310
Izola, ki je vpisana pri tem sodišču pod vlož-

no št. 1/2491/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine družbe z dne
19. 12. 2001.

Družbeniki Lovrečič Denis, Tomažičeva
ulica 13, Izola, Borin Guido iz Italije, Via Sal-
vo D’acquisto 7/A, Montagnana, Borin Luigi
iz Italije, Via Alberi 27, Montagnana in Borin
Giuseppe iz Italije, Via Alberi 25, Montagna-
na, izjavljajo, da so poplačane vse obvezno-
sti družbe, da družba ni imela zaposlenih
delavcev in da prevzamejo obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se razdeli med družbenike sorazmer-
no z deležem v družbi.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 7. 6. 2002

KRANJ

Srg 688/2002 Rg-10071
Družba Chemoterm, podjetje za proiz-

vodnjo, trgovino, transport in poslovne
storitve, d.o.o., Lesce, s sedežem Tržaška
ulica 7, Lesce, vpisana na reg. vl. št.
1/4238/00, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Čufer
Daniel, Tržaška ulica 7, Lesce.

Zoper sklep družbenika o prenehanju dru-
žbe je dopusten ugovor pri tem sodišču v 15
dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 14. 5. 2002

Srg 1021/2002 Rg-10219
Družba Glasbeni pozdrav, Branko Ti-

čar in ostali, agencija, d.n.o., s sedežem
Nova vas 11, Preddvor, vpisana na reg. vl.
št. 1/5494/00, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzamejo Ti-
čar Branko, Nova vas 11, Preddvor, Podo-
bnik Vinko, Hotemaže 41, Preddvor, Primo-
žič Robert, Belska c. 46, Preddvor, Lukan
Danilo, Tržaška cesta 416, Ljubljana, Tišler
Franci, Kokra 81, Zgornje Jezersko in Legat
Nikolaj, Begunje 60B, Begunje na Gorenj-
skem.

Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču v
15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 27. 5. 2002

Srg 1200/2002 Rg-10220
Družba Frist, podjetje za finančne in

računovodske storitve, d.o.o., Hotemaže,
s sedežem Hotemaže 78, Preddvor, vpisa-
na na reg. vl. št. 1/4404/00, preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Marija
Hudobivnik, Hotemaže 78, Preddvor.

Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču v
15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer
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sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 27. 5. 2002

Srg 3562/2001 Rg-10379
Družba Sanus, storitve, trgovina, d.o.o.,

Škofja Loka, s sedežem Partizanska ce-
sta 45, Škofja Loka, vpisana na reg. vl. št.
1/2970/00, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta Grb-
anović Lješić Ljiljana in Grbanović Josip, oba
Partizanska cesta 45, Škofja Loka.

Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču v
15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 7. 6. 2002

Srg 2495/2001 Rg-13590
Družba Pivovarna Marinšek, proizvod-

nja in prodaja piva, Naklo, d.o.o., s sede-
žem Glavna cesta 2, Naklo, vpisana na
reg. vl. št. 1/4442/00, preneha po skrajša-
nem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Ma-
rinšek Marjan, Glavna cesta 2, Naklo.

Zoper sklep družbenika o prenehanju dru-
žbe je dopusten ugovor pri tem sodišču v 15
dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 11. 10. 2001

Srg 1163/2002 Rg-10326
Družba STARSON - LMZ TRADE CORP.,

posredovanje in zastopanje, d.o.o., s se-
dežem Koritenska ul. št. 4, 4260 Bled,
vpisana na reg. vl. št. 1/6065/00, preneha
po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta
Stare Knaflič Lilijana in Stare Zdravko, oba
Koritenska 4, Bled.

Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču v
15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 3. 6. 2002

KRŠKO

Srg 295/2002 Rg-10222
Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski

oddelek, kot registrsko sodišče na predlog
predlagateljev Pacek Franca, Cesta bratov
Milavcev 13 in Marčetić Branka, Bogovičeva
64, Zaprešič, Republika Hrvaška, za vpis
prenehanja družbe Prim, storitveno podjetje
d.o.o. Brežice, Cesta bratov Milavcev 13,
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra objavlja sklep:

družba Prim, storitveno podjetje d.o.o.,
Brežice, Cesta bratov Milavcev 13, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu dru-
žbenikov z dne 25. 2. 2002.

Družba do zaposlenih delavcev nima ne-
poravnanih obveznosti.

Ustanovitelja sta Pacek Franc, Cesta bra-
tov Milavcev 13, Brežice in Marčetić Branko,
Bogovičeva 64, Zaprešič, Republika Hrva-
ška, ki prevzemata obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 1,503.555
SIT prenese v celoti na Pacek Franca in
Marčetić Branka, na vsakega polovica.

Zoper sklep skupščine o prenehanju dru-
žbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih dru-
žbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva
te objave, sicer bo sodišče po preteku tega
roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz so-
dnega registra.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 28. 5. 2002

LJUBLJANA

Srg 1020/2002 Rg-10194
Okrožno sodišče v Ljubljani na predlog

predlagatelja za prenehanje družbe po skraj-
šanem postopku Varnost&Vizija, poslovanje
z nepremičninami, varovanje in izobraževa-
nje, d.o.o., s sedežem Ljubljana, Koprska
94, objavlja sklep:

Varnost&Vizija, poslovanje z nepre-
mičninami, varovanje in izobraževanje,
d.o.o. s sedežem Ljubljana, Koprska 94,
reg. št. vl. 1/30057/00, preneha po sklepu
skupščine z dne 23. 1. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Družbenik je Varnost Sistemi d.o.o., po-
djetje za gospodarski inženiring in storitve,
Ljubljana, Koprska 94, z ustanovitvenim ka-
pitalom 1,500.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se premoženje v celoti prenese na
družbenika.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodi-
šče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 5. 2002

Srg 17939/2001 Rg-10200
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog FLN d.o.o. za prenehanje
družbe po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe FLN d.o.o., Zoiso-
va ulica 38, Vir, Domžale, objavlja sklep:

FLN d.o.o. preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu z dne 20. 11. 2001.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Ljudmila Bogataj, Niko Bo-
gataj in Franc Stupica, z ustanovitvenim kapi-
talom 2,100.000 SIT, ki prevzemajo obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se premoženje družbe prenese v ce-
loti na ustanovitelje.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih

družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodi-
šče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 2. 2001

Srg 04191/2002 Rg-10225
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni

sodnici Marji Mächtig na predlog predlagate-
lja za prenehanje po skrajšanem postopku in
izbris iz sodnega registra družbe Univerzal -
Rakić, export-import, podjetje za gradbene
in trgovske storitve, d.o.o., Dimičeva 12,
Ljubljana, objavlja sklep:

Univerzal - Rakić, export-import, po-
djetje za gradbene in trgovske storitve,
d.o.o., Dimičeva 12, Ljubljana, reg. št. vl.
1/20649/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 26. 3.
2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Rakić Snježana, Celov-
ška cesta 134, Ljubljana in Rakić Veselko,
Tisnikarjeva ulica 18, Ljubljana, z ustanovi-
tvenim kapitalom 3,500.000 SIT, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se premoženje prenese v celoti na
ustanovitelja po sporazumu z dne 22. 4.
2002.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodi-
šče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 5. 2002

Srg 04571/2002 Rg-10227
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni

sodnici Marji Mächtig na predlog predlagate-
lja za prenehanje po skrajšanem postopku
za proizvodnjo in distribucijo energije, d.o.o.,
Ljubljanska 45, Kamnik, objavlja sklep:

Stol energetika, podjetje za proizvod-
njo in distribucijo energije, d.o.o., Ljub-
ljanska 45, Kamnik, reg. št. vl.
1/27749/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 15. 4.
2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Stol, industrija pohištva,
d.d., Ljubljanska 45, Kamnik, z ustanovitve-
nim kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se premoženje prenese v celoti na
ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodi-
šče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 5. 2002

Srg 04542/2002 Rg-10229
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni

sodnici Marji Mächtig na predlog predlagate-
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lja za prenehanje po skrajšanem postopku in
izbris iz sodnega registra družbe SGP Gradi-
telj - Nepremičnine, družba za promet z ne-
premičninami, d.o.o., Maistrova 7, Kamnik,
objavlja sklep:

SGP Graditelj - Nepremičnine, družba
za promet z nepremičninami, d.o.o., Ma-
istrova 7, Kamnik, reg. št. vl. 1/31941/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 19. 4. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je SGP Graditelj d.d., Mais-
trova 7, Kamnik, z ustanovitvenim kapitalom
2,100.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se premoženje prenese v celoti na
ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodi-
šče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 5. 2002

Srg 02655/2002 Rg-10230
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni

sodnici Marji Mächtig na predlog predlagate-
lja za prenehanje po skrajšanem postopku in
izbris iz sodnega registra družbe Malta, grad-
nje in prodaja d.o.o., Celovška cesta 134,
Ljubljana, objavlja sklep:

Malta, gradnje in prodaja, d.o.o., Ce-
lovška cesta 134, Ljubljana, reg. št. vl.
1/32668/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 19. 3.
2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Rakić Veselko, Celovška
cesta 134, Ljubljana, z ustanovitvenim kapi-
talom 2,100.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se premoženje prenese v celoti na
ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodi-
šče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 5. 2002

Srg 02631/2002 Rg-10231
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni

sodnici Marji Mächtig na predlog predlagate-
lja za prenehanje po skrajšanem postopku in
izbris iz sodnega registra družbe Fajfar &
Consultants, intelektualne storitve, d.o.o., Le-
skoškova 9d, Ljubljana, objavlja sklep:

Fajfar & Consultants, intelektualne
storitve, d.o.o., Ljubljana, Leskovškova
9d, reg. št. vl. 1/30700/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 21. 2. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Fajfar Andrej, Metelkova
ulica 17, Ljubljana in Fajfar Metka, Puharjeva
ulica 6, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom

2,100.000 SIT, ki prevzemata obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se premoženje prenese v celoti na
ustanovitelja po sklepu o prenehanju družbe
po skrajšanem postopku z dne 21. 2. 2002,
SV 874/2002.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodi-
šče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 5. 2002

Srg 04219/2002 Rg-10236
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni

sodnici Marji Mächtig na predlog predlagate-
lja za prenehanje po skrajšanem postopku in
izbris iz sodnega registra družbe Telko, no-
tranja in zunanja trgovina, inženiring, proiz-
vodnja in storitve, d.o.o., Ljubljana, Ulica Jo-
žeta Jame 14, objavlja sklep:

Telko, notranja in zunanja trgovina,
inženiring, proizvodnja in storitve d.o.o.,
Ljubljana, Ulica Jožeta Jame 14, reg. št.
vl. 1/24997/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 22. 4.
2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Krnc Franc, Ljubljana, Pet-
rovičeva 27, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se premoženje prenese v celoti na
ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodi-
šče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 5. 2002

Srg 03535/2002 Rg-10237
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni

sodnici Marji Mächtig na predlog predlagate-
lja za prenehanje po skrajšanem postopku in
izbris iz sodnega registra družbe Bizjak in
Malnarič, trgovanje, zastopstvo in založniš-
tvo, d.n.o., Ljubljana, Javorjev drevored 19,
objavlja sklep:

Bizjak in Malnarič, trgovanje, zastop-
stvo in založništvo, d.n.o., Ljubljana, Ja-
vorjev drevored 19, reg. št. vl.
1/17868/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 4. 4. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Bizjak Janez, Ljubljana,
Javorjev drevored 19 in Malnarič Magdale-
na, Celovška 106, Ljubljana, z ustanovitve-
nim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzemata ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se premoženje prenese v celoti na
ustanovitelja, vsakemu do polovice.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dne-

va objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodi-
šče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 5. 2002

Srg 03937/2002 Rg-10238
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni

sodnici Marji Mächtig na predlog predlagate-
lja za prenehanje po skrajšanem postopku in
izbris iz sodnega registra družbe Selatom,
proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o., Gro-
suplje, Sela pri Šmarju 9, objavlja sklep:

Selatom, proizvodnja, storitve in trgo-
vina, d.o.o. Grosuplje, Sela pri Šmarju 9,
reg. št. vl. 1/24939/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
18. 4. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Janez Tome, Grosuplje, Se-
la pri Šmarju 9, z ustanovitvenim kapitalom
2,165.200 SIT, ki prevzema obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se premoženje prenese v celoti na
ustanovitelja.

Zoper sklep skupšine o prenehanju dru-
žbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih dru-
žbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva
objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 5. 2002

Srg 03936/2002 Rg-10239
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni

sodnici Marji Mächtig na predlog predlagate-
lja za prenehanje po skrajšanem postopku in
izbris iz sodnega registra družbe Zolan,
okrepčevalnica, d.o.o., Ljubljana, Večna pot
11, objavlja sklep:

Zolan, okrepčevalnica, d.o.o., Ljublja-
na, Večna pot 11, reg. št. vl. 1/33412/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 18. 4. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Hajdi Abbassi Arsalan,
Firmiangasse 53/4, Dunaj in Golidjani Mog-
haddam Zoya, Bazar Seraje Rohanino 1 in
2, Teheran, z ustanovitvenim kapitalom
2,100.000 SIT, ki prevzemata obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se premoženje prenese v celoti na
ustanovitelja v sorazmerju z njihovima po-
slovnima deležema po družbeni pogodbi.

Zoper sklep skupšine o prenehanju druž-
be po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih dru-
žbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva
objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 5. 2002

Srg 11255/2001 Rg-12367
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog predlagatelja za prenehanje
družbe po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe KVM, turistično, go-
stinsko, trgovsko in proizvodno podjetje
d.o.o., Ribnica, Lepovče 42, objavlja sklep:
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KVM, turistično, gostinsko, trgovsko
in proizvodno podjetje d.o.o., Ribnica, Le-
povče 42, reg. št. vl. 1/02164/00, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu skup-
ščine z dne 19. 7. 2001.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Kos Bojan, Žlebič 40b, Ri-
bnica, z ustanovitvenim kapitalom 2,000.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila morebit-
nih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodi-
šče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 2001

Srg 11254/2001 Rg-12368
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog predlagatelja za prenehanje
družbe po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe KVM-Trgovina, tr-
govsko podjetje d.o.o., Lepovče 42, Ribni-
ca, objavlja sklep:

KVM-Trgovina, trgovsko podjetje
d.o.o., Lepovšče 42, Ribnica, reg. št. vl.
1/13176/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 19. 7.
2001.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Bojan Kos in Marija Kos,
oba Ribnica, Žlebič 40b, z ustanovitvenim
kapitalom 2,000.000 SIT, ki prevzemata ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na oba ustanovitelja, v sorazmerju z
njunima vložkoma v osnovnem kapitalu.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodi-
šče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 2001

Srg 01748/2002 Rg-10241
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni

sodnici Marji Mächtig na predlog predlagate-
lja za prenehanje po skrajšanem postopku in
izbris iz sodnega registra družbe Agencija za
denacionalizacijo, d.o.o., Ljubljana, Ada-
mič-Lundrovo nabrežje 2, objavlja sklep:

AGENCIJA ZA DENACIONALIZACIJO,
d.o.o., Ljubljana, Adamič-Lundrovo na-
brežje 2, reg. št. vl. 1/17225/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 12. 12. 2002.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Družbeniki so Belec Metka, Bežigrad 25,
Ljubljana, Pirkmajer Edo, Cesta na Rožnik
19, Ljubljana, Izgoršek Franc, Rožna Dolina
c. I/1, Ljubljana, Jaklič Martin, Kolodvorska
33, Črnomelj in Trivič Dragan, Študentovska
13, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom

1,553.000 SIT, ki prevzemajo obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se premoženje prenese v celoti na
ustanovitelje.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodi-
šče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 5. 2002

Srg 14842/2001 Rg-13007
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, po okrožni sodnici -
svetnici Jani Nograšek, na predlog priglasi-
tve družbe Flamingo’s d.o.o. Ljubljana, za
vpis prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku v sodni register, dne 27. 9. 2001
objavlja sklep:

družba FLAMINGO’S d.o.o., Ljubljana,
Ob dolenjski železnici 144, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 5. 9. 2001.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
ima urejena razmerja z delavci.

Ustanovitelj je Roman Lampič Ljubljana,
Ob dolenjski železnici 144, z ustanovitvenim
kapitalom 1,508.933 SIT, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvzno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se premoženje družbe prenese v ce-
loti na Lampič Romana.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
združenja po skrajšanem postopku je po
396. in 397. členu Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodi-
šče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 9. 2001

Rg-10884
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 2002/01569 z dne 13. 5. 2002,
pod št. vložka 1/14404/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o izbrisu iz so-
dnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi
podatki:

Matična številka: 5542367
Firma: KEREX, zastopanje, trgovina,

marketing, d.o.o., Oslavijska 7, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Oslavijska 7, 1000 Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Obveznost plačila vseh morebitnih obvez-

nosti izbrisane družbe prevzamejo: Kersnik
Janko, Oslavijska 7, 1000 Ljubljana, osnov-
ni vložek: 1,215.000 SIT, ne odgovarja, vs-
top: 3. 12. 1991; Kersnik Remškar Marija
Ana, Oslavijska 7, 1000 Ljubljana, osnovni
vložek: 135.000 SIT, ne odgovarja, vstop 3.
12. 1991.

Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal prav-
nomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena Zakona o go-
spodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93, v
nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz sodnega regis-
tra v izreku sklepa navedeno gospodarsko
družbo. V skladu z določilom drugega od-
stavka 398. člena ZGD sklep o izbrisu dru-

žbe vsebuje tudi imena in naslove družbeni-
kov, ki so prevzeli obveznost plačila vseh
morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dni od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

PS-10887
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom

Srg št. 2001/19693 z dne 7. 6. 2002 pod
št. vložka 1/17683/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega
registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 5697310
Firma: METULJ 5 d.o.o., podjetje za

proizvodnjo, trgovino, storitve, turizem in
svetovanje Ljubljana, Črna vas 80

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Črna vas 80, 1000 Ljubljana
Osnovni kapital: 1,524.047 SIT
Obveznost plačila vseh morebitnih obvez-

nosti izbrisane družbe prevzame Repovž
Zdenka, Črna vas 80, 1000 Ljubljana, osnov-
ni vložek: 1,524.047 SIT, ne odgovarja, vs-
top 27. 12. 1994.

Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal prav-
nomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena Zakona o go-
spodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93, v
nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz sodnega regis-
tra v izreku sklepa navedeno gospodarsko
družbo. V skladu z določilom drugega od-
stavka 398. člena ZGD sklep o izbrisu dru-
žbe vsebuje tudi imena in naslove družbeni-
kov, ki so prevzeli obveznost plačila vseh
morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Prav-
ni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dni od objave sklepa o izbrisu v
Uradnem listu RS, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.

MARIBOR

Srg 887/2002 Rg-8793
Družba Fotoland, podjetje za fotograf-

ske storitve in trgovino d.o.o., Puhova uli-
ca 15, Maribor, reg. št. vl. 1/7870-00, ka-
tere družbenika sta Štaus Iztok, Vrazova uli-
ca 48, Maribor in Peharda Radivoj, Trg Du-
šana Kvedra 10, Maribor, po sklepu
družbenikov družbe z dne 7. 3. 2002 prene-
ha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Štaus Iztok
in Peharda Radivoj.

Zoper sklep lahko družbenika, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva obja-
ve vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sk-
lep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 4. 2002

Srg 1199/2002 Rg-10072
Družba Odvetniška družba Ploj-Šošte-

rič d.n.o. o.p., Ul. heroja Bračiča 18/II,
Maribor, reg. št. vl. 1/11247-00, katere
družbenika sta Ploj Albin, Zg. Duplek 112/b,
Spodnji Duplek in Šošterič Franci, Borštni-
kova 21, Maribor, po sklepu družbenikov
družbe z dne 4. 4. 2002 preneha po skraj-
šanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Ploj Albin in
Šošterič Franci.
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Zoper sklep lahko družbenika, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva obja-
ve vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sk-
lep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 13. 5. 2002

Srg 869/2002 Rg-10221
Družba Te-Trade, družba za trgovino,

proizvodnjo in storitve d.o.o., Ipavčeva 28,
Maribor, reg. št. vl. 1/5365-00, katere dru-
žbenika sta Tement Jurij, Ipavčeva 28, Mari-
bor in Kozel Cvetka, Lahkova ulica 19, Mari-
bor, po sklepu družbenikov družbe z dne 7.
3. 2002 preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Tement Ju-
rij in Kozel Cvetka.

Zoper sklep lahko družbenika, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva obja-
ve vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sk-
lep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 5. 2002

MURSKA SOBOTA

Srg 2001/00900 Rg-5264
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot re-

gistrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Družba CZTR - Center za zunanjo trgo-

vino Radenci d.o.o., Radenci, Zdraviliško
naselje 12, vpisana v sodni register tukaj-
šnjega sodišča, vl. št. 1/02330/00, prene-
ha po skrajšanem postopku Zakona o go-
spodarskih družbah po sklepu družbenikov z
dne 5. 12. 2001.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
ima urejena vsa razmerja z delavci.

Gospodarska zbornica Slovenije, Dimiče-
va 13, Ljubljana, Radenska Zdravilišče, Po-
djetje za zdravstvo, turizem in gostinstvo Ra-
denci d.o.o., Radenci, Zdraviliško naselje 12
in Socius - Družba za svetovanje, inženiring
in založništvo d.d., Ljubljana, Dunajska 128,
kot družbeniki prevzemajo obveznost plačila
vseh morebitnih preostalih obveznosti dru-
žbe.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese na
Radensko, Zdravilišče Radenci d.o.o.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko družbeniki, upni-
ki ali pristojni organi v roku 15 dni od objave
sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču
v Murski Soboti, sicer bo sodišče po preteku
tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 4. 3. 2002

NOVA GORICA

Srg 341/2002 Rg-6551
Družba Feproinox, obdelava pločevi-

ne d.o.o. Nova Gorica, s sedežem Ulica
25. junija 1d, Nova Gorica, vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici v registru s
št. 1-1635-00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu ustanovitelja družbe z dne
25. 1. 2002.

Ustanovitelj družbe je družba Profilinox
S.p.a. Parama, S. da Ugozzolo 123/a, Itali-
ja, ki prevzema obveznost plačila morebitih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovitelju.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do usta-
novitelja v enem letu po objavi izbrisa iz so-
dnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodi-
šče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regis-
tra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo
sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 20. 3. 2002

Srg 457/2002 Rg-10197
Družba Sicap proizvodnja in trgovina

d.o.o., Zalošče 10a, Dornberk, vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici v registru s
št. 1-02564-00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu ustanovitelja družbe z dne
6. 5. 2002.

Ustanovitelj družbe je Rojc Jožef, Zalošče
10a, Dornberk, ki prevzema obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovitelju.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do usta-
novitelja v enem letu po objavi izbrisa iz so-
dnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodi-
šče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regis-
tra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo
sklep o prenehanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 5. 2002

Srg 458/2002 Rg-10198
Družba Form-Tech, proizvodnja pohiš-

tvenega okovja d.o.o., Podmark 1, Šem-
peter, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi
Gorici v registru s št. 1-03746-00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu ustanovi-
telja družbe z dne 18. 4. 2002.

Ustanovitelj družbe je družba Formenti &
Giovenzana s.p.a. Via Piave, št. 55, Vedug-
gio con Colzano, Italija, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovitelju.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do usta-
novitelja v enem letu po objavi izbrisa iz so-
dnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodi-
šče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regis-
tra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo
sklep o prenehanju.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 5. 2002

Srg 676/2002 Rg-10413
Družba Kvak, otroški športno kulturni

center d.o.o. Nova Gorica, Grčna 18, No-

va Gorica, vpisana pri Okrožnem sodišču v
Novi Gorici v registru s št. 1-02927-00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanoviteljice družbe z dne 11. 6. 2002.

Ustanoviteljica družbe je Žbona Fabri-
zio Vanja, Grčna 18, Nova Gorica, ki pre-
vzema obveznost plačila morebitnih obvez-
nosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe ter izbrisom iz registra, pripada
ustanoviteljici.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustav-
niteljice v enem letu po objavi izbrisa iz so-
dnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodi-
šče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regis-
tra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo
sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 13. 6. 2002

Srg 1051/2001 Rg-9937
Družba MERY, Proizvodno in trgovsko

podjetje d.o.o., Ajdovščina, s sedežem Ob
Hublju 8, Ajdovščina, vpisana pri Okrož-
nem sodišču v Novi Gorici, v registru s št.
reg. vl. 1-01687-00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu ustanoviteljev dru-
žbe z dne 22. 6. 2001.

Ustanovitelja družbe sta Janja Miletić in
Nenad Miletić, oba stanujoča Lokavec 57,
Ajdovščina, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovitelje-
ma.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do usta-
noviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od objave, sicer bo sodišče
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O
ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep
o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 6. 7. 2001

SLOVENJ GRADEC

Srg 219/2002 Rg-10196
Družba Blatnik in Kuserbanj - J & J,

poslovne storitve d.n.o., Prežihova 24,
Ravne na Koroškem, reg. št. vl.
1/9584-00, katere družbenika sta Blatnik
Jurij in Kuserbanj Jožica, po sklepu družbe-
nikov z dne 22. 4. 2002 preneha po skrajša-
nem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzameta Jurij Blatnik
in Jožica Kuserbanj, oba stanujoča na Rav-
nah na Koroškem, Na Šancah 65.

Zoper sklep lahko družbenika, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva obja-
ve vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer spreje-
lo sklep o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 20. 5. 2002
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Srg 188/2002 Rg-10378
Družba LMS, proizvodno in trgovsko

podjetje d.o.o., Otiški vrh 147, Šentjanž
pri Dravogradu, reg. št. vl. 1/4501-00, ka-
tere družbenika sta Mlakar Jožica in Mlakar
Stanislav, po sklepu skupščine z dne 22. 4.
2002 preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzameta Mlakar Jo-
žica in Mlakar Stanislav, oba Otiški vrh 147,
Šentjanž pri Dravogradu.

Zoper sklep lahko družbenika, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva obja-
ve vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer spreje-
lo sklep o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 10. 6. 2002

Izgubljene listine
preklicujejo

Priglasitveni list

Ambrož Leopold s.p., Mazda servis, Pa-
vlovčeva ulica 10, Ljubljana, odločbo o obrt-
nem dovoljenju, št.
037717/1969/00-34/1995 in reprezenta-
tivno obrtno dovoljenje, izdana dne 6. 3.
1995. gnu-91476

Forstner Franc, Gornji trg 49, Lovrenc na
Pohorju, priglasitveni list, opravilna št.
068-0172/94, izdan dne 18. 5. 1994.
gny-91122

Fridl Slavko, Zg. Hajdina 76/a, Hajdina,
obrtno dovoljenje, št. 060399/2133 – origi-
nal, izdano dne 23. 9. 1997 pri OZS.
gnn-91233

Fujan Marjan ml. s.p., Obala 14, Porto-
rož – Portorose, odločbo o obrtnem dovolje-
nju, št. 017547/2174/00-27/1995, izda-
na dne 6. 3. 1995 za Kava bar “33” in “Mon
ami”. gnt-91002

Gazvoda Primož, Lutrsko selo 5/a, Oto-
čec, priglasitveni list, opravilna št.
038/0064/93, izdan dne 1. 1. 1994.
gnq-91405

Gošte Maksimiljan, Trboveljska 3, Zagor-
je ob Savi, priglasitveni list, opravilna št.
610200/94, izdan dne 16. 6. 1994.
gne-90992

GRAKOM d.o.o. Izola, Dantejeva ulica 6,
Izola – Isola, obrtno dovoljenje, št.
016276/0918/00-23/1995 – reprezenta-
tivno obrtno dovoljenje, izdano dne 6. 3.
1995. gnj-91537

Jereb Vinko s.p., Avtokleparstvo, Lipce
39, Blejska Dobrava, priglasitveni list, opra-
vilna št. 14-0280/94, izdan dne 20. 5.
1994. gnw-91303

Kozar Bojan s.p., Cvetkova 40, Murska
Sobota, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
058252/1664/01-46/1997, izdana dne
22. 1. 1997 pri OZS. gnj-91587

Lackovič Ivan s.p., Ravenska cesta 40,
Beltinci, obrtno dovoljenje, št.
00031/0423/00-46/1995 – reprezentativ-
no obrtno dovoljenje, izdano dne 6. 3. 1995
pri OZS. gnb-91370

Lutar Vinko ml., Gregorčičeva 40, Mur-
ska Sobota, priglasitveni list, opravilna št.
36-1429/96, izdan dne 3. 4. 1996.
gnx-90973

Mačak Dušan, Veliki trg 1, Izola – Isola,
obrtno dovoljenje, št.
015862/0265/00-23/1995 – reprezenta-
tivno obrtno dovoljenje in odločbo, izdano
dne 6. 3. 1995. gnh-91239

Maze Marta s.p., Rudarjevo 31, Črna na
Koroškem, priglasitveni list, opravilna št.
45-514/94, izdan dne 30. 12. 1994 za Cve-
tličarno Zlati M, Marta Maze s.p., Center 29,
Črna na Koroškem. gnq-91234

Nikolič Branko, Kraigherjeva 9, Lenart v
Slov.goricah, priglasitveni list, opravilna št.
21-0572/98, izdan dne 10. 9. 1998.
gni-91238

Prijatelj Janko, Montaža vodovodnih in-
stalacij in centralnega ogrevanja, Spomeni-
ška 10, Mirna, priglasitveni list, opravilna št.
057-062/94, 5179870, izdan dne 1. 4.
1994. gnv-91404

Zupan Janez, Lojzeta Hrovata 6, Kranj,
priglasitveni list, opravilna št. 44-0216-94,
izdan dne 14. 4. 1994. gnr-91004

Potne listine

Alfirević Igor, Stantetova 26, Maribor, pot-
ni list, št. BA 872753. gnt-91752

Ališić Primož, Cafova 4, Maribor, potni
list, št. BA 928222. gnm-91759

Aljiti Faridin, Mestni trg 8, Ljubljana, potni
list, št. AA 526409, izdala UE Ljubljana.
gnb-91595

Andrašec Jože, Ig 419, Ig, potni list, št.
AA 76518, izdala UE Ljubljana. gni-91613

Arko Alenka, Gotska 5, Ljubljana, potni
list, št. BA 414796, izdala UE Ljubljana.
gnv-91300

Arnečič Darko, Levstikova 5, Slovenj Gra-
dec, potni list, št. AA 997479, izdala UE
Slovenj Gradec na ime Garbus Darko.
gnw-91674

Babnik Primož, Cankarjeva cesta 42/b,
Kamnik, potni list, št. CA 25847, izdala UE
Kamnik. gno-91382

Balažic Jožef, Rosenaustr. 31, Augsburg,
Nemčija, potni list, št. P00377273.
gni-91088

Barat Janez, Vidonci 75, Grad, potni list,
št. AA 466334, izdala UE Murska Sobota.
gnz-91046

Begić Fuad, Zaloška cesta 65/a, Ljublja-
na, potni list, št. BA 886186, izdala UE Ljub-
ljana. gnk-91461

Beltran Jana, Zavetiška ulica 4, Ljubljana,
potni list, št. BA 971944, izdala UE Ljublja-
na. gnj-91191

Boić Snežana, Log 22, Hrastnik, potni
list, št. BA 54859. gnx-91523

Budihna Bojan, Zalošče 33, Dornberk,
maloobmejno prepustnico, št. AI 20934.
gno-91532

Budihna Suzana, Zalošče 33, Dornberk,
maloobmejno prepustnico, št. AI 20375, iz-
dala UE Nova Gorica. gny-91522

Cerovac Saša, Užiško-srbska 13, Ljublja-
na, potni list, št. BA 306911, izdala UE Ljub-
ljana. gnc-91319

Čepar Tilen, Tomažičeva 34, Ljubljana,
potni list, št. P00337400. gnc-91394

Čopić Slađana, Kozlovičeva 11, Koper –
Capodistria, potni list, št. BA 578430.
gnp-91381

Čuk Janez, Prešernova 34, Domžale, pot-
ni list, št. P00185747. gny-91247

Ćetković Saša, Bilečanska 2, Ljubljana,
potni list, št. AA 537932, izdala UE Ljublja-
na. gnt-91677

Dejak Lidija, Bulevar Arsenija Čarnojeviča
27/3, Beograd, Jugoslavija, potni list, št. P
97409. gni-91638

Drev Vladimir, Vrbovec 6, Ljubljana, potni
list, št. AA 526989, izdala UE Ljubljana.
gnz-91346

Drev Vojko, Vrbovec 6, Ljubljana, potni
list, št. BA 708053, izdala UE Ljubljana.
gny-91347

Duraković Zarif, Cesta na Bokalce 32,
Ljubljana, potni list, št. BA 882866, izdala
UE Ljubljana. gne-91742

Dvornik Peter, Pot v Hrastovec 7, Ljublja-
na, potni list, št. BA 594560, izdala UE Ljub-
ljana. gnv-91500

Dvoršak Jože, Miklošičeva ulica 2/b,
Domžale, potni list, št. AA 491939, izdala
UE Domžale. gnr-91504

Erhatič Aljoša, Generala Levičnika 12/d,
Koper – Capodistria, potni list, št. BA
918990. gni-91188

Gazibara Mirnes, Koritenska cesta 9,
Bled, potni list, št. BA 774800. gni-91738

Globočnik Tomaž, Zagorica pri Rovah 7,
Radomlje, potni list, št. BA 910806, izdala
UE Domžale. gne-91117

Golob Alenka, Kardeljev trg 2, Velenje,
potni list, št. BA 941123. gng-91065

Grešak Suzana, Kresnice 23/d, Kresni-
ce, potni list, št. BA 847647. gnd-91093

Grlj Bojan, Ulica Proletarskih brigad 11,
Izola – Isola, maloobmejno prepustnico, št.
AI 56242, izdala UE Izola. gnz-91521

Groše Boris, Ulica Tuga Vidmarja 6, Kranj,
potni list, št. BA 820508. gng-91540

Haščič Asmir, Kidričeva cesta 57, Kranj,
potni list, št. BA 868003. gnv-91075

Hočevar Peter, Ladra 4, Kobarid, potni
list, št. BA 845147. gng-91315

Hodnik Alenka, Savinjska cesta 57, Ža-
lec, potni list, št. P 561020. gnr-91729

Hodnik Jožef, Savinjska cesta 57, Žalec,
potni list, št. P 56102. gns-91728

Hren Vitomil, Gimnazijska 15, Trbovlje,
potni list, št. BA 897635. gnk-91186

Ilić Duško, Dekani 232, Dekani, potni list,
št. BA 763494. gnd-91043

Isović Jasmina, Gregorčičeva ulica 10,
Ljubljana, potni list, št. BA 813503, izdala
UE Ljubljana. gng-91490

Jakopič Barbara, Adamičeva 8, Grosup-
lje, potni list, št. P00375528. gnm-91584

Janša Helena, Smokuč 6, Žirovnica, pot-
ni list, št. BA 318322, izdala UE Radovljica.
gnh-91589

Jazbinšek Tanja, Ulica Marice Strnadove
3, Šmarje pri Jelšah, potni list, št. BA
775977, izdala UE Šmarje. gnv-91350

Jereb Mojca, Staničeva ulica 33/a, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 769054, izdala UE
Ljubljana. gng-91765

Kavs Vladimir, Čezsoča 106, Bovec, pot-
ni list, št. AA 363614. gnc-91044

Koglot Dejan, Ulica 9. septembra
131/1, Šempeter pri Gorici, potni list, št.
BA 568430, izdala UE Nova Gorica.
gng-91665
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Konjar Boštjan, Drulovka 18/a, Kranj,
potni list, št. P00500847. gnv-90975

Korošec Uršula, Novo naselje 29, Bistri-
ca ob Dravi, potni list, št. AA 435756.
gni-91538

Kosovel Srečko, Preserje 14/a, Branik,
potni list, št. AA 354540, izdala UE Nova
Gorica. gnl-91310

Kovačević Zoran, Šinkov turn 31, Vodi-
ce, potni list, št. BA 145233, izdala UE Ljub-
ljana. gnh-91189

Kovačič Dejan, Trebče 58, Bistrica ob
Sotli, potni list, št. P00203705. gnr-90979

Kovačič Suzana, Naselje heroja Maroka
24, Sevnica, potni list, št. BA 306889.
gni-91363

Kozic Damijan, Belski vrh 5, Zavrč, potni
list, št. BA 622382. gnz-91396

Križanič Vidmar Nuša, Gabrijele 6/a, Kr-
melj, potni list, št. BA 974877, izdala UE
Sevnica. gns-91503

Leban Miranda, Prvačina 92, Prvačina,
potni list, št. AA 286108, izdala UE Nova
Gorica. gne-91042

Lešnik Irena, Spodnje Hoče, Miklavška
cesta 49, Hoče, potni list, št. AA 433796.
gnk-91486

Lisjak Darij, Krkavče 17/a, Šmarje, potni
list, št. BA 48116. gnb-91045

Logar Silva, Trnovski pristan 10, Ljublja-
na, potni list, št. BA 455009, izdala UE Ljub-
ljana. gnx-91773

Lović Nermin, Cesta talcev 7/a, Jeseni-
ce, potni list, št. P 252227. gnu-91351

Malčić Metka, Plavje 48/a, Škofije, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 36646, izdala
UE Koper. gny-91197

Malenšek Jana, Ulica na grad 4, Ljublja-
na, potni list, št. BA 860105, izdala UE Ljub-
ljana. gnd-91697

Marinko Urša, Vojkova cesta 73, Ljublja-
na, potni list, št. BA 833847, izdala UE Ljub-
ljana. gnj-91487

Mavrič Andrej, Erjavčeva 3, Nova Gorica,
potni list, št. BA 568358, izdala UE Nova
Gorica. gng-91190

Mavrič Marija, Naselje Staneta Rozmana
5, Metlika, potni list, št. BA 103422.
gng-91040

Mihailović Đorđe, Bleiweisova cesta 6,
Kranj, potni list, št. BA 887626.
gnp-91731

Mihić Kristina, Trubarjeva 4, Ribnica, pot-
ni list, št. BA 936214. gny-91072

Miklič Maja, Klemenova ulica 34, Ljublja-
na, potni list, št. P 309864. gnl-91060

Mlakar Marjan, Zg. Ložnica 82, Zgornja
Ložnica, potni list, št. P 304304. gni-91463

Močnik Matic, Deteljica 4, Tržič, potni
list, št. P00043737. gnh-91064

Nešović Dejan, Ig 442, Ig, potni list, št.
BA 844354, izdala UE Ljubljana. gny-91647

Novak Osvin, Pržanjska 11, Ljubljana,
potni list, št. AA 530784, izdala UE Ljublja-
na. gnc-91769

Pahernik Klavdija, Robičeva 24, Limbuš,
potni list, št. BA 603786. gnz-91071

Pakiž Jasmina, Rodine 2, Trebnje, potni
list, št. P00336766. gnh-91039

Pangerc Karmen, Ulica I. tankovske bri-
gade 7, Sežana, potni list, št. BA 706630,
izdala UE Sežana. gno-91357

Pantelič Nija, Žaucerjeva 12, Ljubljana,
potni list, št. BA 655440, izdala UE Ljublja-
na. gnp-91206

Papež Vesna, Zlatoličje 86, Starše, potni
list, št. BA 876155. gnr-91354

Pavić Darko, Mrzlava vas 3, Krška vas,
potni list, št. BA 149097, izdala UE Brežice.
gnr-91154

Perenda Zlatko, Javornik 22, Ravne na
Koroškem, potni list, št. BA 961375, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnb-91520

Perme Marko, Orešje 32/a, Šmarješke
Toplice, potni list, št. P00418360.
gnc-90994

Perovšek Darinka, Ljubljanska cesta 93,
Šmarje-SAP, potni list, št. BA 260918, izda-
la UE Grosuplje. gnk-91286

Perovšek Sandi, Ljubljanska cesta 93,
Šmarje-SAP, potni list, št. BA 983070, izda-
la UE Grosuplje. gnl-91285

Petkovič Boris, Vino 33, Škofljica, potni
list, št. BA 871151, izdala UE Grosuplje.
gnd-91618

Plakalović Goran, Gradišče nad Prvačino
47, Miren, potni list, št. BA 548954, izdala
UE Nova Gorica. gnj-91662

Potočnik Sašo, Ljubljanska cesta 65,
Domžale, potni list, št. BA 976772, izdala
UE Domžale. gnq-91180

Prelog Matej, Macunova 36, Maribor, pot-
ni list, št. P00204137. gnn-91358

Rakovec Domen, Golnik 67, Golnik, pot-
ni list, št. BA 859605. gnc-91594

Ražen Stojan, Ziherlova 10, Ljubljana,
potni list, št. P00305437. gnh-91339

Rihtaršič Marija, Morova ulica 29, Izola –
Isola, maloobmejno prepustnico, št. AA
204892, izdala UE Izola. gnz-91196

Rudović Stojan, Vodnikova 8, Ljubljana,
potni list, št. P00495651. gny-91147

Rušiti Mirzam, Glavni trg 40, Sevnica, pot-
ni list, št. BA 768745. gnt-90977

Savnik Davorin Marijo, Pod hrasti 34,
Ljubljana, potni list, št. P00532283.
gnk-91036

Schmid Robert, Vinska graba 6, Morav-
ske Toplice, potni list, št. AA 369106, izdala
UE Murska Sobota. gnr-91529

Sever Sanda, Špindlerjeva 15, Sloven-
ska Bistrica, potni list, št. BA 266100.
gnq-91730

Slamič Janko, Javorniška 2, Pivka, potni
list, št. AA 846541, izdala UE Postojna.
gnq-91155

Smajlović Indira, Kovorska cesta 57, Tr-
žič, potni list, št. BA 748133. gnf-91541

Smodiš Primož, Trebinjska 9, Ljubljana,
potni list, št. BA 706917, izdala UE Ljublja-
na. gnw-91774

Smodiš Vladka, Otovci 58/a, Mačkovci,
potni list, št. BA 692578, izdala UE Murska
Sobota. gnu-91701

Stojnić Saša, Kalanova ulica 7, Medvo-
de, potni list, št. BA 833812, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-91485

Suljanović Ermin, Šalka vas 47, Kočevje,
potni list, št. BA 824218, izdala UE Kočevje.
gnq-91555

Svetina Veronika, Stantetova ulica 2, Ve-
lenje, potni list, št. P00399816. gnf-91416

Ščavničar Maja, Mladinska 8, Maribor,
potni list, št. BA 816966. gnc-91094

Šorli Dragica, Beričevo 58, Dol pri Ljub-
ljani, potni list, št. AA 302583, izdala UE
Ljubljana. gnv-91450

Šulek Katarina, Miklošičeva 2, Maribor,
potni list, št. BA 292627. gnm-91609

Tavić Ivan, Podgrad 31, Podgrad, potni
list, št. P 00039287. gng-91640

Teodorovič Alenka, Cesta prvih borcev
39, Brestanica, potni list, št. CA 7507, izda-
la UE Krško. gnb-91145

Toplak Suzana, Vrazov trg 2, Ptuj, potni
list, št. BA 566983. gnp-91231

Trivić Dragan, Študentovska ulica 13, Ma-
ribor, potni list, št. BA 206013, izdala UE
Ljubljana. gnh-91464

Vesel Metka, Stražišče 10, Ravne na Ko-
roškem, potni list, št. AA 938819, izdala UE
Ljubljana. gnp-91181

Vidič Sanja, Partizanska 16, Rakek, potni
list, št. BA 751681. gno-91707

Vrčon Miran, Hruševica 38, Štanjel, potni
list, št. P00368590. gnp-91081

Vukeljić Aleksandra, Cesta talcev 8/c, Je-
senice, potni list, št. BA 635313. gni-91588

Vulić Dušan, Slape 48, Ljubljana, potni
list, št. AA 822768, izdala UE Ljubljana.
gny-91222

Zorec Tomaž, Goričane 69, Medvode,
potni list, št. CA 20157, izdala UE Ljubljana.
gnr-91079

Zrnić Maja, Ulica Vide Janežičeve 11,
Ljubljana, potni list, št. BA 707646, izdala
UE Ljubljana. gnh-91164

Živković Nenad, Slovenska cesta 67,
Mengeš, potni list, št. AA 606953, izdala UE
Domžale. gnt-91127

Osebne izkaznice

Abram Polonca, Cesta v Staro vas 3, Po-
stojna, osebno izkaznico, št. 105728.
gnb-91545

Albreht Ana, Spodnja Rečica 172, La-
ško, osebno izkaznico, št. 896933.
gnv-91550

Alič Janez, Blejska Dobrava 117/a, Blej-
ska Dobrava, osebno izkaznico, št. 610416.
gny-91597

Aljančič Matic, Hladnikova 31, Križe,
osebno izkaznico, št. 120782. gni-91388

Andrejčič Frančišek, Črmošnjice 67, No-
vo mesto, osebno izkaznico, št. 1043213.
gnk-91511

Babić Samuele, Trsek 20, Marezige,
osebno izkaznico, št. 1134329. gnd-91518

Bajde Mateja, Mali hrib 4/b, Laze v Tuhi-
nju, osebno izkaznico, št. 763073.
gnm-91484

Ban Gregor, Zg. Obrež 6, Artiče, osebno
izkaznico, št. 1190212. gnv-91750

Barudžija Matija, Kernova cesta 2, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 409872.
gng-91215

Bašanović Mirsad, Pernetova 15, Trzin,
osebno izkaznico, št. AH 20104 – za tujca.
gnt-91277

Bergant Pavel, Na kresu 18, Železniki,
osebno izkaznico, št. 581923. gnb-91620

Berglez Silva, Srebničeva 8, Koper – Ca-
podistria, osebno izkaznico, št. 25092.
gno-91507

Bevec Tadeja, Slape 62, Ljubljana-Polje,
osebno izkaznico, št. 173255. gns-91478

Bezjak Jasmina, Bukovci 61, Markovci,
osebno izkaznico, št. 506125. gnq-91580

Blaževič Antonija, Topniška ulica 28, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 471999.
gns-91003

Bogataj Dejan, Rovte 120/a, Rovte,
osebno izkaznico, št. 669697. gnq-91205
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Bogatin Aleksander, Škalce 106, Sloven-
ske Konjice, osebno izkaznico, št.
000853887. gnv-91525

Bolhar Sašo, Češenik 14, Dob, osebno
izkaznico, št. 610721. gnd-91018

Bornšek Drago, Brodarjeva ulica 2, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 388206.
gnz-91546

Božič Mojca, Klanec 19, Solkan, osebno
izkaznico, št. 895219. gnl-91185

Bradeško Simon, Sternenova cesta 27,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 471931.
gnc-91344

Bratkovič Boštjan, Ulica heroja Bračiča
14, Maribor, osebno izkaznico, št. 200508.
gnu-91151

Brence Marjan, Zg. Ložnica 34, Zgornja
Ložnica, osebno izkaznico, št. 854872.
gnd-91718

Brunšek Vera, Andraž nad Polzelo 34/a,
Polzela, osebno izkaznico, št. 861939.
gne-91142

Ceglar Stanislav, Kladezna 21, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 410212. gnk-91611

Celarc Luka, Podgora 25, Videm-Dobre-
polje, osebno izkaznico, št. 960597.
gnn-91658

Cerar Franci, Imenje 2/a, Moravče, oseb-
no izkaznico, št. 270444. gnv-91175

Cimperman Aleksander, Ulica Matije
Tomca 1, Domžale, osebno izkaznico, št.
235148. gnv-91700

Colarič Sandra, Tolsti vrh 132, Šentjer-
nej, osebno izkaznico, št. 850037.
gni-91513

Cuderman Marjan, Mlaka pri Kranju, Gol-
niška 38, Kranj, osebno izkaznico, št.
523848. gno-91732

Curanović Sara, Tavčarjeva 4, Jesenice,
osebno izkaznico, št. 1147842. gnn-91558

Čater Nataša, Levec 8/a, Petrovče, oseb-
no izkaznico, št. 475811. gnh-91714

Čemerin Miha, Trg talcev 1, Središče ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 1255393.
gnk-91661

Černilc Ivan, Ulica Juleta Gabrovška 19,
Kranj, osebno izkaznico, št. 660848.
gnr-91754

Črnivec Polonca, Nahtigalova 28, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 103315.
gnt-91202

Davor Cvetko, Ante Trstenjaka 2, Ljuto-
mer, osebno izkaznico, št. 000434410.
gnu-91526

Dermota Evstahij, Šempeterska 5, Kranj,
osebno izkaznico, št. 249537. gnf-91091

Deželak Trotovšek Ida, Savinjska cesta
5, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 582093.
gnp-91331

Dilič Andrea, Čevljarska 31, Koper – Ca-
podistria, osebno izkaznico, št. 378316.
gng-91515

Dimec Jože, Rimska cesta 20, Šempeter
v Savinjski dolini, osebno izkaznico, št.
338941. gno-91607

Dobar Branko, Vrbnje 49, Radovljica,
osebno izkaznico, št. 26973. gnh-91664

Dolinar Aleš, Kidričeva cesta 15, Kranj,
osebno izkaznico, št. 182264. gnh-91214

Dragić Radmila, Pobegova 5/a, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št. 547634.
gnt-91052

Drobež Petra, Gubčeva 2, Krško, oseb-
no izkaznico, št. 1086783. gnp-91606

Drobnič Marjeta, Trata XIV/14, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 1020181.
gnm-91359

Džaferagić Samir, Ulica Metoda Mikuža
8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 422873.
gng-91290

Fic Matilda, Betnavska 30, Maribor, oseb-
no izkaznico, št. 459232. gne-91542

Filipin Primic Kristina, Ilirska 21, Jagodje,
Izola – Isola, osebno izkaznico, št.
000025654. gnt-91527

Fistrič Kancijanila, Potrčeva 14, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 69886. gnp-91506

Galjot Edo, Zlatnarjeva pot 8, Kranj, oseb-
no izkaznico, št. 200494. gnj-91712

Gantar Gašper, Polje, Cesta XXXVIII/1,
Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
956941. gnx-91748

Gole Franci, Kamenica 11, Krmelj, oseb-
no izkaznico, št. 100149. gnn-91458

Golob Aleksandra, Bilečanska 2, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 601837.
gnz-91296

Golob Maša, Bilečanska 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 898997. gnc-91294

Golob Tjaša, Bilečanska 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 898989. gnb-91295

Golob Žan, Bilečanska 2, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 899002. gny-91297

Gorenc Alojzija, Zvonimira Miloša 20, Izo-
la – Isola, osebno izkaznico, št. 304622.
gnc-91519

Gorenc Daniela, Savinjska 4/a, Trbovlje,
osebno izkaznico, št. 917318. gnx-91048

Grah Matija, Zevnikova 2, Kranj, osebno
izkaznico, št. 328242. gnx-91148

Gril Iztok, Strahinj 132, Naklo, osebno
izkaznico, št. 1211716. gnp-90981

Grobelšek Marijan, Černivčeva ulica 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 526065.
gnd-91443

Grobelšek Zorka, Černivčeva ulica 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 515496.
gnc-91444

Guček Rajko, Gorica pri Oplotnici 40,
Oplotnica, osebno izkaznico, št. 1217704.
gnv-91725

Gunčar Marija, Bergantova ulica 12, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 923391.
gnm-91009

Gutić Anes, Ulica Tuga Vidmarja 2, Kranj,
osebno izkaznico, št. CA 016141.
gnu-91651

Hiržin Anita, Pod gabri 3, Celje, osebno
izkaznico, št. 1053331. gnb-91724

Hlebar Drago, Šuceva ulica 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1138892. gnc-91744

Horvatič Jože, Cesta B. Milavcev 107,
Brežice, osebno izkaznico, št. 1129008.
gnt-91352

Hren Maja, Rdeči breg 16, Lovrenc na
Pohorju, osebno izkaznico, št. 720008.
gny-91547

Hrovat Andreja, Cesta na Bokalce 25,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 203389.
gnc-91469

Hrovat Blaž, Cesta na Bokalce 25, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1170081.
gnz-91471

Hrovat Matej, Cesta na Bokalce 25, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1170047.
gnb-91470

Hrženjak Ružica, Tomačevo 12, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 986560.
gnm-91034

Hudobivnik Danica, Ulica Juleta Gabrov-
ška 23, Kranj, osebno izkaznico, št. 217704.
gne-91367

Ignjatović Štumpf Gordana, Kapelska ce-
sta 7, Radenci, osebno izkaznico, št. AH
13986 – za tujca. gne-91317

Ilovar Marija, Glinškova ploščad 7, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 56313.
gnf-91766

Ipavec Julijana, Streliška pot 14, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 390687.
gnn-91308

Jama Jožefa, Prušnikova 32, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 143165. gnr-91329

Janežič Matjaž, Vir pri Stični 7, Ivančna
Gorica, osebno izkaznico, št. 120464.
gnk-91061

Jenko Klavdija, Begunjska ulica 15, Kranj,
osebno izkaznico, št. 338803. gnf-91591

Jermol Mojca, Zatolmin 47/a, Tolmin,
osebno izkaznico, št. 204171. gnf-91041

Joksimović Aljoška, Cesta na Brdo 65,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 89827.
gnw-91224

Kaluder Drago, Kidričeva 6, Ruše, oseb-
no izkaznico, št. 549306. gnn-91608

Kašnik Branko, Tolsti vrh 107, Dravograd,
osebno izkaznico, št. 356150. gnl-91085

Kečkeš Katja, Turopolje 13, Šentjernej,
osebno izkaznico, št. 881002. gnl-91510

Kelhar Adela, Finžgarjeva 5, Zgornja Pol-
skava, osebno izkaznico, št. 290291.
gnr-91654

Kermelj Ignac, Slovenska cesta 12, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 136981.
gnj-91337

Kleiderman Mitja, Kidričeva ulica 16, Len-
dava – Lendva, osebno izkaznico, št. 23323.
gnh-91764

Klinec Stanislava, Grajska 17, Dobrovo v
Brdih, osebno izkaznico, št. 439665.
gnl-91660

Ključevšek David, Krakovo 14, Radeče,
osebno izkaznico, št. 58109. gni-91713

Klobčaver Sonja, Dolenjska cesta 56,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 24740.
gnp-91656

Kolarič Katja, Boreci 52, Križevci pri Lju-
tomeru, osebno izkaznico, št. 984992.
gnd-91047

Kolbas Boris, Vojkova cesta 85, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 582420.
gnz-91221

Končan Franci, Jakčeva 31, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 713953. gnb-91195

Končan Katarina, Hrušje 48, Dobrova,
osebno izkaznico, št. 447412. gnc-91194

Kopun Iris, Mlinska pot 13, Spodnji Du-
plek, osebno izkaznico, št. 874913.
gnf-91095

Koren Luka, Dolenje 11, Radomlje, oseb-
no izkaznico, št. 13285. gnp-91581

Koren Tina, Brilejeva 2, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 495952. gni-91288

Kos Petra, Velika Preska 1, Polšnik, oseb-
no izkaznico, št. 1127305. gnc-91719

Kos Špela, Velika Preska 1, Polšnik,
osebno izkaznico, št. 952283. gnb-91720

Kovač Matej, Kotnikova ulica 24, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 1034334.
gns-91178

Kovač Rok, Kotnikova ulica 24, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 853154.
gnr-91179

Kovačič Dejan, Trebče 58, Bistrica ob
Sotli, osebno izkaznico, št. 605787.
gnq-90980

Kovačič Matevž, Cesta na postajo 17,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
222749. gnb-91770
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Kovačič Terezija, Žorgova ulica 97, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 474798.
gnp-91306

Kovačić Franjo, Žorgova ulica 97, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 515310.
gnq-91305

Kozar Matic, Mejna 58, Maribor, osebno
izkaznico, št. 893984. gnn-91758

Kozel Jožefa, Fram 119/b, Fram, osebno
izkaznico, št. 374351. gnm-90984

Krajnc Zlatko, Gestrinova 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 232591. gnu-91401

Krajnčič Šijanec Alja, Trubarjeva ulica 10,
Maribor, osebno izkaznico, št. 224374.
gng-91140

Kraljič Staša, Moškričeva 12, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 403441. gnt-91702

Kramer Rok, Ob Koprivnici 53, Celje,
osebno izkaznico, št. 1233394. gnw-91749

Kranjc Cecilija, Prešernova ulica 14, Se-
novo, osebno izkaznico, št. 473877.
gnd-91543

Kranjčević Andrej, Tominškova 61, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1005167.
gnh-91414

Kregel Nataša, Biška vas 4/a, Mirna Peč,
osebno izkaznico, št. 386642. gnm-91309

Krelj Thomas, Podreča 74, Mavčiče,
osebno izkaznico, št. 2927. gno-91082

Križman Vida, Podbeže 22, Ilirska Bistri-
ca, osebno izkaznico, št. 819194. gni-91313

Kučer Bogdan, Ulica Nade Cilenšek 8,
Žalec, osebno izkaznico, št. 239430.
gnm-91734

Kukovec Sabina, Ferkova ulica 15, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 286257.
gno-91582

Kušar Jožef, Stanežiče 26/e, Ljublja-
na-Šentvid, osebno izkaznico, št. 773857.
gng-90990

Lauko Diana, Bolgarska 6, Maribor, oseb-
no izkaznico, št. 912376. gnp-91356

Legović Damjan, Krožna 2, Koper – Ca-
podistria, osebno izkaznico, št. 1019063.
gne-91667

Lipovec Ivan, Gmajna 26, Notranje Gori-
ce, osebno izkaznico, št. 144142.
gne-91642

Lokar Jana, Mošnje 51, Radovljica, oseb-
no izkaznico, št. 423249. gnu-91551

Lončarič Danilo, Ložnica 20, Makole,
osebno izkaznico, št. 131290. gns-91753

Lotrič Katarina, Kokrica, Okornova 16,
Kranj, osebno izkaznico, št. 253636.
gnn-91708

Maček Petra, Partizanska 20, Logatec,
osebno izkaznico, št. 273812. gnl-91260

Maksimovič Dejan, Vojašniška ulica 16/a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 979092.
gng-91590

Marenčič Ivan, Ulica Mladinskih brigad 4,
Kranj, osebno izkaznico, št. 128735.
gnw-91353

Marhold Tanja, Ulica bratov Greifov 18,
Maribor, osebno izkaznico, št. 371668.
gnk-91761

Marinčič Janez, Hrušica 70, Hrušica,
osebno izkaznico, št. 290547. gnl-91539

Marinič Matjaž, Pristaniška 39, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št. 963414.
gnm-91184

Markuža Franc, Trg 28. avgusta 5, Seža-
na, osebno izkaznico, št. 3461. gnx-91348

Marn Dušan, Beblerjev trg 14, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 746965. gnt-91452

Marolt Metod, Kraigherjeva 7, Celje,
osebno izkaznico, št. 780001. gnk-91211

Maslovarić Nikola, Vojkova 91, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 1145501. gnx-91398

Matijević Romana, Dajnkova ulica 1, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 422258.
gnw-91124

Medvešek Janja, Begunje 131/a, Begu-
nje na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
476750. gne-91517

Mihelj Miran, Dr. Josipa Tičarja 1, Kranj-
ska Gora, osebno izkaznico, št. 35858.
gnl-91735

Milikić Ana, Kersnikova ulica 16, Dob,
osebno izkaznico, št. 336894. gnq-91680

Milikić Dušan, Kersnikova ulica 16, Dob,
osebno izkaznico, št. 1212135. gnr-91679

Mišmaš Jožef, Budganja vas 14, Žužem-
berk, osebno izkaznico, št. 000874827.
gnn-91533

Mlinarič Raščan Irena, Ulica ob Črncu
14, Odranci, osebno izkaznico, št. 457856.
gnd-91068

Mugerli Ivica, Trg komandanta Staneta 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 408839.
gnw-91149

Mulej Dejan, Ulica Tončke Čečeve 17,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 363501.
gnl-91710

Nemec Tina, Korovci 39, Cankova, oseb-
no izkaznico, št. 001009809. gnw-91524

Nemet Karel, Puconci 186, Puconci,
osebno izkaznico, št. 1230447. gnf-91666

Nikolova Arnič Zlatomira, Vojkova 50,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 346935.
gnw-91474

Novljan Mihael, Cesta Dolenjskega odre-
da 23/a, Višnja Gora, osebno izkaznico, št.
843725. gno-91332

Novšak Matjaž, Povšetova 44, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 981015. gnd-91668

Ogrinc Štefanija, Ponova vas 58/a, Gro-
suplje, osebno izkaznico, št. 713487.
gns-91328

Okorn Barbara, Knezov štradon 13, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 1028887.
gnu-91126

Ošlak Mario, Gubčeva 8, Slovenj Gra-
dec, osebno izkaznico, št. 933884.
gnp-91481

Ovčjak Edi, Florjan 20, Šoštanj, osebno
izkaznico, št. 610426. gns-91378

Pastva Silvica, Gregorčičeva 6, Radenci,
osebno izkaznico, št. 155144. gnm-91509

Pavlić Drago, Župančičeva ulica 29,
Kranj, osebno izkaznico, št. 222184.
gni-91213

Pečaver Matjaž, Maroltova 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 237151. gnk-91161

Pernek Janez, Trg prekomorskih brigad
6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 293056.
gnv-91675

Petek Ivan, Žarova 5, Velenje, osebno
izkaznico, št. 407723. gnj-91737

Pintar Leon, Koroška 53/a, Kranj, oseb-
no izkaznico, št. 473870. gnd-91368

Pirc Alojzija, Stara Loka 80, Škofja Loka,
osebno izkaznico, št. 614376. gnl-91235

Podmiljšak Jani, Levec 54, Petrovče,
osebno izkaznico, št. 856552. gnf-91716

Pogorevc Natalija, Tomšičeva 32, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 257937.
gni-91663

Polončič Jakob, Gortanova ulica 1, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 874880.
gnv-91250

Pustoslemšek Marija, Rakovlje 23, Bra-
slovče, osebno izkaznico, št. 1120079.
gnk-91711

Putak Verica, Loče 45, Dobova, osebno
izkaznico, št. AH 6468 – za tujca.
gnz-91371

Razpet Jolanda, Labinje 7, Cerkno, oseb-
no izkaznico, št. 966217. gnx-91548

Repovž Marija, Šmarjeta 60, Šmarješke
Toplice, osebno izkaznico, št. 721737.
gnj-91512

Rihar Vera, Rožna dolina, Cesta XIX/2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 556483.
gny-91497

Rožič Darko, Strossmayerjeva ulica 8,
Maribor, osebno izkaznico, št. 932519.
gnb-91395

Rudolf Janja, Cesta na Markovec 4, Ko-
per – Capodistria, osebno izkaznico, št.
350637. gnf-91516

Rudolf Monika, Radoslavci 19, Mala Ne-
delja, osebno izkaznico, št. 578326.
gnj-91312

Sadrija Shkurta, Meljska cesta 93, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. AH 21396 – za
tujca. gns-91603

Sekulo Mario, Gubčeva 18, Brežice,
osebno izkaznico, št. 1030994. gnz-91596

Selan Anton, Na jami 1, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 655943. gnx-91448

Sevčnikar Milena, Topolšica 199/a, To-
polšica, osebno izkaznico, št. 822350.
gnn-91083

Sitar Nataša, Predoslje 1/b, Kranj, oseb-
no izkaznico, št. 406629. gnk-91361

Slakan Franc, Šalek 81, Velenje, osebno
izkaznico, št. 751643. gni-91067

Slanič Denis, Zadružni trg 8, Ptuj, oseb-
no izkaznico, št. 575583. gnj-91187

Slemenšek Aleš, Na Lipico 5/c, Šentjur,
osebno izkaznico, št. 993158. gnw-91599

Smodič Katja, Rakičan, Štefana Kovača
11, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
280278. gnn-91508

Solar Branka, Cesta v log 7, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 744243. gnt-91727

Sotlar Nataša, Partizanska cesta 17, Dol
pri Hrastniku, osebno izkaznico, št. 279028.
gnq-91130

Sovič Marjanca, Sv. Florijan 96, Rogaška
Slatina, osebno izkaznico, št. 291050.
gny-90972

Starc Peter, Prigorica 63, Dolenja vas,
osebno izkaznico, št. 1034869. gnk-91536

Strgar Milica, Prijateljeva 30, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 83250. gni-91038

Šantl Doroteja, Mariborska 86, Dravo-
grad, osebno izkaznico, št. 217260.
gnz-91721

Šef Ferdinand, Gresovščak 16, Ljutomer,
osebno izkaznico, št. 580131. gnh-91314

Šepic Ignacij, Ljubljanska 92, Domžale,
osebno izkaznico, št. 570358. gnq-91655

Šifrer Alenka, Tavčarjeva 4, Jesenice,
osebno izkaznico, št. 1147866. gno-91557

Šifrer Dežman Tia, Tavčarjeva 4, Jeseni-
ce, osebno izkaznico, št. 1147853.
gnp-91556

Šinkovec Vlasta, Brodarjev trg 11, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 763269.
gnk-91586

Škoda Milena, Taborniška ulica 22, Sev-
nica, osebno izkaznico, št. 889795.
gnw-91549

Štrajhar Ema, Tučna 1, Kamnik, osebno
izkaznico, št. 700240. gnr-91204
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Štraus Emilija, Vzajemna 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 327310. gnv-91050

Štrukelj Lidija, Primorska 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 941556. gnm-91134

Tamše Jožica, Aškerčeva cesta 26, Šoš-
tanj, osebno izkaznico, št. 1007529.
gni-91763

Tement Franc, Ulica Juša Kramarja 2,
Črenšovci, osebno izkaznico, št. 278407.
gnh-91739

Terglav Tanja, Polzela 193/a, Polzela,
osebno izkaznico, št. 905192. gnl-91760

Tomac Jože, Planina 26, Kranj, osebno
izkaznico, št. 421800. gnw-91349

Trček David, Golo 93, Ig, osebno izkazni-
co, št. 1030630. gnc-90969

Trebec Marija, Kajuhova 4, Kranj, oseb-
no izkaznico, št. 1191643. gnj-91087

Turkar Alojz, Kidričeva cesta 55/a, Vele-
nje, osebno izkaznico, št. 566960.
gnj-91762

Ušen Mojca, Podkraj pri Velenju 72, Ve-
lenje, osebno izkaznico, št. 32453.
gnx-91098

Vahen Damjan, Beblerjev trg 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 891182. gnw-90999

Velišček Ivan, Gorenja vas 25, Kanal,
osebno izkaznico, št. 784663. gnh-91514

Vičič Rihard, Hafnerjeva ulica 6/a, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 3983.
gnm-91334

Vidović Goran, Plešičeva 37, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 20189. gnj-91462

Vipavc Vincenc, Goriška 53, Velenje,
osebno izkaznico, št. 316808. gnf-91066

Vodopivec Blanka, Cesta na Brdo 50,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 833066.
gnr-91454

Vogrinec Karmen, Gerečja vas 70, Hajdi-
na, osebno izkaznico, št. 651566.
gnu-91051

Voh Tjaša, Mlače 3/b, Loče pri Poljča-
nah, osebno izkaznico, št. 950407.
gnj-91362

Voje Aleksander, Grassellijeva 12, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 385390.
gnn-91683

Vončina Franc, Brekovice 9, Žiri, osebno
izkaznico, št. 58220. gny-91672

Vovko Marija, Sušje 23, Ribnica, osebno
izkaznico, št. 599793. gnu-91101

Vrančič Nika, Prešernova ulica 42, Trzin,
osebno izkaznico, št. 298103. gno-91157

Vrečar Nuška, Mareška pot 38, Ljublja-
na-Dobrunje, osebno izkaznico, št. 580624.
gnw-91399

Vršič Marijan, Čečovje 3, Ravne na Koro-
škem, osebno izkaznico, št. 000935067.
gnq-91530

Weingerl Starčič Lidija, Chengdujska 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 616672.
gnu-91176

Zavec Anja, Pot na Fužine 13, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 689202. gnh-91639

Zeba Damir, Ščit 2, Šmartno pri Litiji,
osebno izkaznico, št. 883511. gng-91340

Zorko Friderika, Poženelova 1, Laško,
osebno izkaznico, št. 543227. gnt-91152

Zupan Angelca, Stoženjska 21, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 411271.
gnd-91397

Žitko Marko, Dol 78, Borovnica, osebno
izkaznico, št. 906724. gno-91482

Živković Mitja, Na klisu 2/a, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 14071. gnm-91259

Žvab Gregor, Gorenjskega odreda 6,
Kranj, osebno izkaznico, št. 1000211.
gnj-91387

Vozniška dovoljenja

Abram Ivan, Rožno 36, Blanca, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. 10604.
gns-91553

Adamič Gregor, Ivenca 14, Vojnik, vozni-
ško dovoljenje, kat. H, št. S 1620012.
gnx-91723

Alič Janez, Blejska Dobrava 117/a, Blej-
ska Dobrava, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 547397, izdala UE Jesnice.
gny-91622

Alič Zorana, Liminjanska 39, Portorož –
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. B, reg.
št. 2976. gnq-91255

Anclin Aleksander, Škale 88, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1485694,
reg. št. 27570, izdala UE Velenje.
gny-91722

Andrejčič Franc, Črmošnjice 67, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
12513. gnk-91436

Andrišević Marko, Cesta v Zgornji log 95,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1564718, reg. št. 247663, izdala UE Ljub-
ljana. gnh-91489

Arko Dejan, Pot na Poljane 5, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18782,
izdala UE Kamnik. gnk-91236

Bajc Gorazd, Volaričeva 34, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 15036,
izdala UE Postojna. gnr-91258

Bajc Roman, Tabor 5/a, Cerknica, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 1156379,
reg. št. 2492, izdala UE Cerknica.
gnq-91230

Ban Gregor, Zg. Obrež 6, Artiče, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 15546, izdala
UE Brežice. gnu-91751

Barbič Tamara, Vipolže 76, Dobrovo v
Brdih, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
31173, izdala UE Nova Gorica. gnt-91627

Bavec Franc, Sojerjeva ulica 21, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
415072, reg. št. 76039, izdala UE Ljublja-
na. gnq-91330

Belingar Boris, Grgar 75, Grgar, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCF, št. 19648, izdala
UE Nova Gorica. gns-91028

Bilić Mirjana, Trg 15. aprila 7, Divača,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7617, iz-
dala UE Postojna. gnj-91437

Bizjak Andreja, Orehovlje 35/a, Miren,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 43679,
izdala UE Nova Gorica. gnp-91256

Blažko Klavdij, Lavričeva cesta 63, Ajdov-
ščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1396013, reg. št. 15275, izdala UE Ajdov-
ščina. gnb-91670

Bokal Franc, Grča 31, Dol pri Hrastniku,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 6600,
izdala UE Zagorje ob Savi. gnw-91274

Bolhar Sašo, Češenik 14, Dob, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1568231, reg.
št. 25369, izdala UE Domžale. gne-91017

Bombač Iztok, Jeranova ulica 25, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
245479, reg. št. 157524, izdala UE Ljublja-
na. gnw-91624

Bradeško Simon, Sternenova cesta 27,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
1729, izdala UE Vrhnika. gnd-91343

Bratkovič Boštjan, Ulica heroja Bračiča
14, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1073800, reg. št. 98968, izdala UE
Maribor. gnv-91150

Bratož Igor, Kvedrova 4, Koper – Capo-
distria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
41173, izdala UE Koper. gnz-90971

Brdar Alojzija Jožefa, Papirniški trg 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 218080, reg. št. 52877, izdala UE Ljub-
ljana. gng-91615

Breznikar Matjaž, Kozjanska cesta 2, Bre-
stanica, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
10060. gnb-90970

Brunšek Vera, Andraž nad Polzelo 34/a,
Polzela, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1411635, izdala UE Žalec. gnj-91141

Ceglar Stanislav, Kladezna ulica 21, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1212915, reg. št. 64389, izdala UE Ljublja-
na. gnz-91496

Coraci Katja, Lipiška cesta 32, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14457,
izdala UE Sežana. gnc-91619

Čater Nataša, Levec 8/a, Petrovče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1195194,
izdala UE Žalec. gng-91715

Černetič Stanislav, Zgornje Jarše, Krož-
na cesta 1, Domžale, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S 1457297, reg. št. 24085,
izdala UE Domžale. gnd-91318

Čoha Bojana, Lože 46, Vipava, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 579774, reg. št.
8935, izdala UE Ajdovščina. gnp-91056

Čuden Marjan, Ulica Franca Nebca 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1002930, reg. št. 119956, izdala UE
Ljubljana. gnw-91199

Dasko Rudolf, Cesta zmage 92, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1625498, reg. št. 8132, izdala UE Maribor.
gnb-91153

Debeljak Stanislav, Ravne 41, Krško, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCGH, št. 13409.
gns-91078

Derenda Andreja, Poljanska cesta 69,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1215879, reg. št. 162398, izdala UE Ljub-
ljana. gnd-91768

Didovič Roman, Ulica svobode 31, Piran
– Pirano, vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št.
13712, izdala UE Piran. gnl-91010

Drev Vladimir, Vrbovec 6, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 240491,
reg. št. 123063, izdala UE Ljubljana.
gnb-91345

Drobež Petra, Gubčeva 2, Krško, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 16764.
gnq-91605

Duhovnik Suzana, Trilerjeva ulica 15,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 887355, reg. št. 160507, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-91049

Dumenčić Katja, Volovnik 11, Leskovec
pri Krškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 18639. gnu-91076

Džaferagić Samir, Ulica Metoda Mikuža
8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1372527, reg. št. 235928, izdala UE
Ljubljana. gnh-91289

Erman Rok, Klinetova 6, Maribor, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1493438,
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reg. št. 113445, izdala UE Maribor.
gnr-91604

Fabjančič Luka, Bernetičeva 14, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 39652. gnf-91266

Ferš Dragan, Šaranovičeva ulica 11, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001233262, reg. št. 12894, izdala UE Ce-
lje. gnn-91158

Frešer Tatjana, Kalše 19, Šmartno na Po-
horju, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
10224, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnp-91281

Friškovec Barbara, Tipolšica 196/e, Šoš-
tanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1382444, reg. št. 29740, izdala UE Vele-
nje. gnq-91080

Gliha Nives, Glavarjeva ulica 47, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1103668, reg. št. 203915, izdala UE Ljub-
ljana. gnj-91612

Gognjavec Grbić Zoran, Pod gradom 1/a,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 15128, izdala UE Vrhnika.
gni-90967

Gognjavec Ivica, Rojska cesta 34, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
701498, reg. št. 24806, izdala UE Domža-
le. gnx-91223

Gole Franci, Kamenica 11, Krmelj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
1074243, reg. št. 9971. gno-91457

Grilc Luka, Reboljeva ulica 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
998656, reg. št. 206162, izdala UE Ljublja-
na. gnl-91210

Grobelšek Marijan, Černivčeva ulica 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 389053, reg. št. 37266, izdala UE Ljub-
ljana. gne-91442

Grobelšek Miroslav, Povšetova ulica
104/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 90542, reg. št. 136133, izdala
UE Ljubljana. gny-91322

Grobelšek Zorka, Černivčeva ulica 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 733387, reg. št. 101368, izdala UE Ljub-
ljana. gnb-91445

Gulin Grega, Celovška cesta 143, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1212779, reg. št. 193105, izdala UE Ljub-
ljana. gns-91203

Guna Gregor, Partizanski vrh 25, Trbov-
lje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
11274, izdala UE Trbovlje. gnx-91023

Gunčar Marija, Bergantova ulica 12, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
646244, reg. št. 106554, izdala UE Ljublja-
na. gnn-91008

Hadžić Asmir, Bihać, BIH, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. S 1372770, reg. št.
233486, izdala UE Ljubljana. gno-91032

Halilovič Resul, Stantetova ulica 9, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1480194, reg. št. 30710, izdala UE Vele-
nje. gnd-91218

Hlebar Drago, Šuceva ulica 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
523466, reg. št. 42182, izdala UE Kranj.
gnh-91743

Hodnik Alenka, Savinjska cesta 57, Ža-
lec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
285514, izdala UE Žalec. gnv-91600

Hren Jože, Arnače 11/a, Velenje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 488812,

reg. št. 23126, izdala UE Velenje.
gnt-91552

Hrovat Andreja, Cesta na Bokalce 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1002284, reg. št. 170212, izdala UE Ljub-
ljana. gny-91472

Huber Maja, Sebenje 49, Križe, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001304680, reg.
št. 9943, izdala UE Tržič. gnn-91012

Husičić Damir, Tkalska 38, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCE, št. 49542.
gnu-91601

Irt Igor, Rožna ulica 30, Kočevje, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg. št. 4002,
izdala UE Kočevje. gns-90978

Jagodic Bogdan, Sp. Duplje 102, Du-
plje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
475630, reg. št. 42015, izdala UE Kranj.
gni-91013

Jagrič Ciril, Na okopih 11, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 180236,
reg. št. 8510. gnv-91375

Jančar Bojan, Rakičan, Cvetkova 68,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
29459. gnu-91276

Janhar Anton, Hraše 35/a, Smlednik, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1489674, reg. št. 133796, izdala UE Ljub-
ljana. gni-91163

Janžekovič Marjeta, Gubčeva 8, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
122460, izdala UE Novo mesto. gnj-91262

Jazbec Vincenc, Pilštanj 43, Lesično, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 11901, izda-
la UE Šmarje pri Jelšah. gnl-90985

Jovanov Novica, Črna pri Kamniku 12,
Stahovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 15424, izdala UE Kamnik. gnd-91468

Jurič Vid, Vizoviškova ulica 8, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
249664, reg. št. 60646, izdala UE Maribor.
gnh-91439

Jurinec David, Veliki vrh 6, Šmartno ob
Paki, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1485748, reg. št. 30889, izdala UE Vele-
nje. gnu-91726

Jurkošek Stanislava, Pot na brod 5, Ra-
deče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13127, izdala UE Brežice. gnw-91074

Juvan Zdenka, Škale 98, Velenje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 804127,
reg. št. 15150, izdala UE Velenje.
gnr-91554

Kadunc Kos Vesna, Arharjeva cesta 46,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1370864, reg. št. 82940, izdala UE Ljub-
ljana. gni-91138

Kahrimanović Nusret, Strma ulica 2, Ro-
gaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 9001, izdala UE Šmarje pri Jel-
šah. gnq-91705

Kalič Marjan, Stara cerkev pri Kočevju 4,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 5683, izdala UE Kočevje.
gnb-91070

Kapun Marijan, Slivniško Pohorje 11, Po-
horje, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1570232, reg. št. 93126, izdala UE Mari-
bor. gns-91653

Karba Peter, Iršičeva 13, Maribor, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1492703,
reg. št. 119787, izdala UE Maribor.
gnd-91493

Kašnik Branko, Tolsti vrh 107, Dravograd,
vozniško dovoljenje, št. 5979. gnm-91084

Kavčič Matic, Dravska ulica 12, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1369769, reg. št. 235265, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-91324

Kiš Branislav, Grča 22, Dol pri Hrastniku,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 126.
gnv-91275

Klančnik Anton, Kebelj 14, Oplotnica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 23745,
izdala UE Slovenska Bistrica. gnn-91433

Klemenčič Alojzij, Ulica Malči Beličeve
55, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 886786, reg. št. 106995, izdala UE
Ljubljana. gns-91128

Klevišar Tilen, Nazorjeva 2, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 640019,
reg. št. 36796, izdala UE Kranj. gnx-91198

Klinc Aleš, Polje 15, Zagorje ob Savi,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
622224, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnm-91209

Kline Alojz, Sojek 31, Frankolovo, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. 8680.
gnf-91441

Klinkon Marica, Žabče 23/a, Tolmin, voz-
niško dovoljenje, št. S 593279, izdala UE
Tolmin. gns-91628

Klun Igor, Ul. Metoda Mikuža 6, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
566375, reg. št. 37151, izdala UE Ljublja-
na. gno-91057

Koder Franci, Brsc 37, Zgornja Besnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
421059, reg. št. 30534, izdala UE Kranj.
gny-91022

Kolednik Peter, Zavčeva 2, Ptuj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. 43243, izdala
UE Ptuj. gns-91107

Koležnik Zoran, Stare sledi 25, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 13855, iz-
dala UE Ravne na Koroškem. gnz-91271

Kološa Leon, Černelavci, Ledavska ulica
14, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
31523. gnq-91430

Kop Marjan, Ožbalt 51, Ožbalt, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 7433, izdala UE
Radlje. gnx-91373

Kopač Primož, Sela Šumberk 28, Žužem-
berk, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1258094, reg. št. 11342, izdala UE Treb-
nje. gnv-91475

Kotnik Milan, Gubno 35, Lesično, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. 19332, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gnx-91377

Kovač Matej, Kotnikova ulica 24, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
566401, reg. št. 124421, izdala UE Ljublja-
na. gnt-91177

Kovačič Pavla, Kostanjevica 9, Dole pri
Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1323181, izdala UE Litija. gny-91501

Kovačić Franjo, Žorgova ulica 97, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1611319, reg. št. 9692, izdala UE Ljublja-
na. gnr-91304

Kovše Denis, Osredek 17, Zreče, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. 12998.
gnk-91111

Kragl Boštjan, Gotovlje 85, Žalec, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 200676,
izdala UE Žalec. gnw-90974

Kralj Sašo, Cesta dveh cesarjev 367,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 892026, reg. št. 61943, izdala UE Ljub-
ljana. gno-91657
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Kranjčević Andrej, Tominškova 61, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1351698, reg. št. 231212, izdala UE Ljub-
ljana. gng-91415

Krivec Ksenija, Slomškova ulica 20, Ro-
gatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
18986, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnt-91102

Krševan Miloš, Lokarjev drevored 6, Aj-
dovščina, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 4431, izdala UE Ajdovščina. gnq-91055

Krznar Boštjan, Zg. Ložnica 31, Zgornja
Ložnica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
22729, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnd-91268

Kučer Bogdan, Ulica Nade Cilenšek 8,
Žalec, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 1346571, izdala UE Žalec. gnn-91733

Kunej Tomislav, Mariborska cesta 210/d,
Škofja vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1520513, reg. št. 12507. gng-91169

Kušar Jožef, Stanežiče 26/e, Ljublja-
na-Šentvid, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 136369, reg. št. 19082, izdala UE
Ljubljana. gnh-90989

Kužner Bojan, Ulica V. prek. brigade 8,
Celje, vozniško dovoljenje, št. S 120923,
reg. št. 23015. gne-91217

Lah Alojz, Vogrsko 37/a, Volčja Draga,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
18197, izdala UE Nova Gorica. gnq-91030

Langerholc Roman, Na Kresu 20, Želez-
niki, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
20835, izdala UE Škofja Loka. gnd-91143

Lazar Martin, Hrastovec 83, Zavrč, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4601, izdala
UE Ptuj. gnx-91027

Lebeničnik Jože, Spodnje Loke 9, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. S 85215, reg. št. 5216, izdala UE Dom-
žale. gnx-91698

Lemež Vida, Strmi pot 3, Ljubljana, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 890764,
reg. št. 89451, izdala UE Ljubljana.
gnt-91477

Lepej Jože, Golovec 34, Trbovlje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCEDGH, št. 1075, iz-
dala UE Trbovlje. gnd-91293

Leskovar Silvin Marijan, Tržaška cesta 51,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1041626, reg. št. 87663, izdala UE
Ljubljana. gnz-91321

Ličen Marja, Župančičeva 1, Izola – Iso-
la, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11645,
izdala UE Izola. gno-91282

Lončarič Živa, Sora 16, Medvode, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1488093,
reg. št. 244211, izdala UE Ljubljana.
gnu-91201

Lovše Boštjan, Zg. Sečovo 2, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12874, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnf-91366

Lozej Borut, Klementa Juga 10, Solkan,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 33946,
izdala UE Nova Gorica. gns-91103

Magyar Rihard, Župančičeva ulica 6, Len-
dava – Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 12678, izdala UE Lendava.
gnk-91736

Majdič Jožica, Rozmanova 24/f, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
1426172, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnn-91237

Malavašič Sonja, Smrečje 37, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 15542, iz-
dala UE Vrhnika. gnf-90966

Maltarić Ivan, Rogoza, Samova 110,
Miklavž na Dravskem polju, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. S 1493559, reg.
št. 121915, izdala UE Maribor.
gnl-91535

Mandič Davor, Ulica Kozjanskega odre-
da 6, Štore, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 504864. gng-91390

Maravić Igor, Plešičeva ulica 23, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
935181, reg. št. 143802, izdala UE Ljublja-
na. gnh-91089

Markovič Anže, Zalog 77, Cerklje na Go-
renjskem, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1412396, reg. št. 53288, izdala UE Kranj.
gnw-91424

Markuža Franc, Trg 28. avgusta 5, Seža-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
7793, izdala UE Sežana. gnk-91261

Marn Dušan, Beblerjev trg 14, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
217388, reg. št. 90848, izdala UE Ljublja-
na. gnu-91451

Marolt Metod, Kraigherjeva 7, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 30575.
gnj-91212

Martič Andrej, Cesta M. Tita 70, Jeseni-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1176176, izdala UE Jesenice. gnd-91272

Maslovarić Nikola, Vojkova cesta 91,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1588421, reg. št. 218402, izdala UE Ljub-
ljana. gnm-91284

Mavrič Nataša, Cesta na Dobrovo 29/a,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
882986, reg. št. 5217. gnb-91220

Meglen Mojca, Kregarjeva ulica 1, Breži-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4434,
izdala UE Brežice. gnl-91385

Mehle Anita, Dunajska cesta 108, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
930072, reg. št. 134486, izdala UE Ljublja-
na. gnp-91131

Mehmedovič Kada, Deteljica 2, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1347824, reg. št. 51241, izdala UE Kranj.
gnr-91104

Mehmeti Muhamet, Jurančičeva ulica 1,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 16653, reg. št. 83303, izdala UE Mari-
bor. gnv-91100

Mikulac Branko, Cesta 4. julija 67, Kr-
ško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16966. gne-91392

Milikić Ana, Kersnikova ulica 16, Dob,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1437120, reg. št. 35704, izdala UE Dom-
žale. gnp-91681

Milikić Dušan, Kersnikova ulica 16, Dob,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
701192, reg. št. 21167, izdala UE Domža-
le. gns-91678

Milošič Nada, Leskovec 129, Pragersko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13845,
izdala UE Slovenska Bistrica. gnm-91434

Mlakar Branislava, Pod Rodico 10, Bo-
hinjska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 725252, reg. št. 21267, izdala
UE Radovljica. gnn-91637

Mlinar Matjaž, Sitarjevška cesta 26, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
108521, izdala UE Litija. gnw-91299

Mlinarič Raščan Irena, Ob Črncu 14,
Odranci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8698, izdala UE Lendava. gno-90982

Mohorko Jožef, Ogljenšak 4/a, Zgornja
Polskava, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 4767, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnn-91108

Moravec Dušan, Koprska 27, Izola – Iso-
la, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 10238,
izdala UE Izola. gnp-91431

Možina Janko, Dolenja Dobrava 37, Go-
renja vas, vozniško dovoljenje, kat. B – inš-
truktor, št. 121, izdala UE Škofja Loka.
gnn-91183

Možina Jure, Jačka 75, Logatec, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. 7830, izdala UE
Logatec. gnw-91174

Mujanovič Safet, Kardeljev trg 3, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 86904,
reg. št. 10040, izdala UE Velenje.
gnc-91219

Nadu Ksenija, Jelševec 2, Trebelno, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1153406,
reg. št. 10940, izdala UE Trebnje.
gnz-91771

Novak Jošt, Hrenova 18, Maribor, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 497312,
reg. št. 80473, izdala UE Maribor.
gnx-91598

Novljan Boštjan, Na plavžu 13, Železniki,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001437968, reg. št. 28215, izdala UE Škof-
ja Loka. gnv-91025

Novšak Matjaž, Povšetova 44, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1199974, reg. št. 20021, izdala UE Gro-
suplje. gnc-91669

Ocepek Ivan, Črešnjevci 50, Gornja Rad-
gona, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 4995, izdala UE Gornja Radgona.
gno-91257

Ogrinc Štefanija, Ponova vas 58/a, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
315382, reg. št. 9055, izdala UE Grosuplje.
gnt-91327

Okorn Barbara, Knezov štradon 13, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1564958, reg. št. 219667, izdala UE Ljub-
ljana. gnv-91125

Opassi Filipčič Barbara, Cesta na Marko-
vec 9, Koper – Capodistria, vozniško dovo-
ljenje, št. 26824. gnb-91270

Oštir Tanja, Jenkova 8/a, Celje, vozniško
dovoljenje, št. S 985970, reg. št. 33091.
gnw-91374

Ovčjak Edi, Florjan 20, Šoštanj, vozniško
dovoljenje, kat. ABCDEGH, št. S 1283126,
reg. št. 14237, izdala UE Velenje.
gnt-91077

Pajk Marjan, Arja vas 2, Petrovče, vozni-
ško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 1439028,
izdala UE Žalec. gnl-91610

Pavlica Albin, Celarčeva ulica 7, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
631322, reg. št. 111164, izdala UE Ljublja-
na. gnv-91325

Pavlič Jasna, Maistrov trg 5, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1437505,
reg. št. 53345, izdala UE Kranj. gnq-91280

Pavlin Tic, Preglov trg 7, Ljubljana, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1454212,
reg. št. 243175, izdala UE Ljubljana.
gnw-91024

Pejić Ivo, Trg svobode 10, Tržič, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 1634901,
reg. št. 2987, izdala UE Tržič. gnh-91422

Pene Ciril, Rihpovec 27, Trebnje, vozni-
ško dovoljenje, kat. GH, št. S 92053, reg.
št. 10067, izdala UE Trebnje. gnz-91446
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Perko Barbara, Kovorska 67, Tržič, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 805634,
reg. št. 6475, izdala UE Tržič. gnk-91136

Perovšek Darinka, Ljubljanska cesta 93,
Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 624868, reg. št. 13209, izdala UE
Grosuplje. gnj-91287

Petek Branko, Sv. Tomaž 20, Sveti To-
maž, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
9242, izdala UE Ormož. gne-91267

Petek Urša, Sušje 3/a, Ribnica, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 8351, izdala UE Rib-
nica. gnr-91129

Peter Vinko, Stanečka vas 26, Majšperk,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 29206,
izdala UE Ptuj. gng-91265

Pipan Dorica, Kidričeva 33/b, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9358,
izdala UE Nova Gorica. gnu-91626

Podlipec Franc, Mala Ligojna 4, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11367,
izdala UE Vrhnika. gns-91053

Podmiljšak Jani, Levec 54, Petrovče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1346681,
izdala UE Žalec. gne-91717

Polajžer Vladimir, Jenkova ulica 22, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
367283, reg. št. 23176, izdala UE Maribor.
gnq-91355

Poljak Elizabeta, Trnovska ulica 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
846421, reg. št. 159312, izdala UE Ljublja-
na. gnb-91320

Polončič Jakob, Gortanova ulica 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
389093, reg. št. 102430, izdala UE Ljublja-
na. gnw-91249

Presker Gregor, Gosposvetska cesta 39,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 872736, reg. št. 96890, izdala UE Mari-
bor. gnu-90976

Prudič Simon, Šmarješke Toplice 194,
Šmarješke Toplice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 34138, izdala UE Novo mesto.
gnt-91106

Pšeničnik Dušan, Vrhloga 12, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
17561, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnc-91269

Puc Franc, Dobja vas 39, Ravne na Ko-
roškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
719, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnq-91005

Radivoj Boris, Šišenska cesta 31, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1489891, reg. št. 244823, izdala UE Ljub-
ljana. gnz-91746

Rajh Simona, Slovenska 22, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1277018, izdala UE Maribor. gnq-91380

Ramšak Alojz, Podvrh 108/a, Braslovče,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
0403317, izdala UE Žalec. gnn-91208

Rebernak Milena, Kolmanova cesta 45,
Orehova vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1444044, reg. št. 118885, izdala UE
Maribor. gnn-91033

Repar Anton, Dolga vas, Remihova ulica
6, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, reg. št. 2983, izdala UE Kočevje.
gne-91767

Ror Dijana, Cesta Jožeta Krajca 14, Ra-
kek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1427006, reg. št. 8514, izdala UE Cerkni-
ca. gnf-91741

Rudan Anka, Slomškov trg 18, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
578288, reg. št. 101587, izdala UE Mari-
bor. gnq-91755

Sadar Milan, Dolenjska cesta 139, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1188936, reg. št. 23328, izdala UE Ljublja-
na. gnt-91402

Salokar Aleš, Belica 7/a, Polhov Gradec,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1504430,
reg. št. 246253, izdala UE Ljubljana.
gnx-91473

Sevič Vojkan, Ljubljanska 40, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 6116.
gnh-91014

Simončič Nada, Triglavska ulica 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
811228, reg. št. 107506, izdala UE Ljublja-
na. gnb-91745

Skok Marjeta, Izletniška pot 26, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 3583. gno-91011

Skrbinšek Stanislav, Nožice, Grašičeva
ulica 2, Radomlje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 701470, reg. št. 26529, izdala
UE Domžale. gnb-91645

Skrt Bine, Svetosavska ulica 24, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1367946, reg. št. 234723, izdala UE Ljub-
ljana. gny-91772

Skubic Matija Jožef, Pod lipo 4, Črno-
melj, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 2071, izdala UE Črnomelj. gnd-90968

Slakan Franc, Šalek 81, Velenje, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 1150448,
reg. št. 4769, izdala UE Velenje. gny-91372

Slana Mateja, Obrežna 9, Maribor, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 101302,
izdala UE Maribor. gnc-91369

Slemenšek Aleš, Na Lipico 5/c, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 6421,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnd-91593

Smerkol Eva, Glinek 24, Škofljica, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1370233,
reg. št. 200544, izdala UE Ljubljana.
gny-91747

Smrtnik Marjan, Med vrtovi 8, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 1931,
izdala UE Vrhnika. gnx-91173

Smuk Polona, Bevke 168, Vrhnika, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 14924, izda-
la UE Vrhnika. gnx-91073

Sobotič Jože, Lokanja vas 11, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
4494, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnp-91006

Sokolovič Đorđe, Cesta na Roglo 11/a,
Zreče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11209. gnv-91425

Soršak Jani, Črešnjevec 7, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15120, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnz-91021

Starc Peter, Prigorica 63, Dolenja vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7530, iz-
dala UE Ribnica. gnt-91227

Stjepanović Snežana, Dravska ulica 10,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 439251, reg. št. 56914, izdala UE Mari-
bor. gnk-91386

Strašek Zvezdana, Ulica XIV. divizije 15,
Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 10258, izdala UE Šmarje pri Jel-
šah. gnp-91456

Strenar Marija, Livada 1, Ljubljana, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 322613,

reg. št. 56708, izdala UE Ljubljana.
gnv-91400

Strmšek Manuela, Gasilska ulica 8, Gor-
nja Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 14436, izdala UE Gornja Radgona.
gno-91432

Strnad Zlatko, Celjska cesta 18, Sloven-
ske Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 13507. gnt-91427

Strniša Jože, Dolenjska cesta 117, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1596330, reg. št. 45277, izdala UE Ljublja-
na. gnu-91426

Strojanšek Milan, Rakovlje 17/e, Braslov-
če, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
792540, izdala UE Žalec. gnh-91364

Šaunik Tomaž Janko, Malgajeva ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 933723, reg. št. 48126, izdala UE Ljub-
ljana. gnv-91200

Ščap Jasmina, Lokavec 18, Zgornja Vel-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001601700, reg. št. 10782, izdala UE Le-
nart. gnc-91423

Šebez Goran, Vrsno 18, Kobarid, vozni-
ško dovoljenje, št. S 001506625, izdala UE
Tolmin. gnh-91264

Šifrer Alenka, Tavčarjeva 4, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1267757, izdala UE Jesenice. gns-91428

Šink Jurka, Trnje 11, Škofja Loka, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. 9785, izdala
UE Škofja Loka. gns-91703

Šlebinger Friderik, Štajngrova 4, Bene-
dikt, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
19515, reg. št. 3805, izdala UE Lenart.
gnv-91254

Šmid Neža, Letonjeva ulica 2, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
608396, reg. št. 2728, izdala UE Maribor.
gnm-91459

Špindler Milena, Pot čez gmajno 98, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1327936, reg. št. 206121, izdala UE Ljub-
ljana. gnx-91648

Šrot Frančišek, Loče 15, Loče pri Poljča-
nah, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
2199. gnf-91016

Štrukelj Lidija, Primorska ulica 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
480696, reg. št. 188806, izdala UE Ljublja-
na. gnh-91614

Šubernik Emil, Stari log 8, Pragersko,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 8202,
izdala UE Slovenska Bistrica. gnx-91623

Švarc Dominika, Robindvor 41, Dravo-
grad, vozniško dovoljenje, št. 5817.
gng-91365

Tement Franc, Juša Kramarja 2, Čren-
šovci, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
589, izdala UE Lendava. gnt-91602

Teodorovič Alenka, Cesta prvih borcev
39, Brestanica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 20142. gnz-91146

Tišler Boštjan, Deteljica 2, Tržič, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 818572,
reg. št. 7425, izdala UE Tržič. gns-91228

Tomažič Matjaž, Zapučke 5, Šempeter
pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
47646, izdala UE Nova Gorica. gnv-91029

Trampuž Franc, Temniška 30, Naklo, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 601384,
reg. št. 17025, izdala UE Kranj. gnz-91621

Trbanc Samo, Clevelandska ulica 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
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S 1050156, reg. št. 208446, izdala UE
Ljubljana. gne-91192

Trivunčević Milovan, Smrtnikova ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1608737, reg. št. 249593, izdala UE
Ljubljana. gnx-91298

Trplan Tomaž, Maroltova ulica 9, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1564902, reg. št. 248931, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-91326

Tumara Miloš, Dol pri Ljubljani 3, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 1594389, reg. št. 146717, izdala UE
Ljubljana. gnr-91429

Uremović Željko, Poropatova 1, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
871200, reg. št. 86390, izdala UE Mari-
bor. gnz-91096

Valantič Ivan, Grgar 101, Grgar, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, št. 15473.
gnv-91625

Valente Dejan, Podvelka 36, Podvelka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11011,
izdala UE Radlje ob Dravi. gnk-91086

Vertačnik Jurij, Bezenškova ulica 59, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
747081. gnz-91646

Vičič Rihard, Hafnerjeva ulica 6/a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 1264453, reg. št. 217854, izdala UE
Ljubljana. gnn-91333

Vidovič Uroš, Rudarjevo 5, Črna na Ko-
roškem, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
17219, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnb-91020

Virant Primož, Škocjan 14, Turjak, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1356162, reg. št. 21526, izdala UE Gro-
suplje. gnw-91278

Voda Konrad, Podvinci 137/a, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 29962,
izdala UE Ptuj. gnc-91019

Vode Franc, Vinje 32, Dol pri Ljubljani,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
322503, reg. št. 28774, izdala UE Ljublja-
na. gnh-91139

Vodišek David, Krpanova 3, Izola – Iso-
la, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10495, izdala UE Izola. gno-91007

Vogrinčič Zvonko, Na trati 54, Lesce,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
697437. gnm-91109

Volčanšek Zvonko, Ciglence 51/a,
Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat.
ABCE – inštruktorsko dovoljenje, št. S
7124, reg. št. 296, izdala UE Ruše.
gnp-91756

Volčanšek Zvonko, Ciglence 51/a,
Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat.
ABCDEFGH, št. S 953485, reg. št. 7968,
izdala UE Ruše. gno-91757

Vončina Franc, Brekovice 9, Žiri, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 2434, izda-
la UE Škofja Loka. gnz-91671

Vrančič Nika, Prešernova ulica 42, Tr-
zin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1437167, reg. št. 35727, izdala UE Dom-
žale. gnp-91156

Vrbec Danijel, Lavrica, Dolenjska cesta
439/a, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1212310, reg. št. 220959,
izdala UE Ljubljana. gns-91453

Vrčon Miran, Hruševica 38, Štanjel, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 11407,
izdala UE Sežana. gnw-91449

Vrhovec Olga, Švarova ulica 10, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
323331, reg. št. 160089, izdala UE Ljublja-
na. gnj-90987

Vrhovnik Blaž, Gabrče 7, Vrhnika, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABGH, št. 14557, izdala
UE Vrhnika. gnf-91491

Vukalič Elvisa, Cesta I. maja 26/b, Jese-
nice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001175740, izdala UE Jesenice.
gne-91092

Zager Vesna, Cankarjeva 20, Šoštanj,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 45/99. gne-91617

Zorec Tomaž, Goričane 69, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1592815, reg. št. 219043, izdala UE Ljub-
ljana. gnn-91058

Zupan Boris, Sallaumines 9/a, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4158, iz-
dala UE Trbovlje. gng-91015

Zupan Dejan, Trnoveljska cesta 46, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, št. S 1242668, reg.
št. 38773. gnw-91099

Zupančič Anica, Beblerjev trg 12, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
841729, reg. št. 149056, izdala UE Ljublja-
na. gno-91682

Zupanič Drago, Tomšičeva 25, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 8910, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnl-91110

Zver Uroš Emerik, Karlovška cesta 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1103494, reg. št. 212844, izdala UE Ljub-
ljana. gnk-91636

Žabkar Borut, Seidlova cesta 58, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
31415, izdala UE Novo mesto. gnl-91435

Žerko Miha, Mlakarjeva ulica 44, Trzin,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1229117, reg. št. 32873, izdala UE Dom-
žale. gnm-91384

Žgank Helena, Zalog 24, Šempeter v Sa-
vinjski dolini, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1170842, izdala UE Žalec. gno-91207

Žibret Gorazd, Nova cerkev 78, Nova
Cerkev, vozniško dovoljenje, št. S 1399652,
reg. št. 36227. gnh-91389

Žvokelj Aljoša, Lokavec 117, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1280638,
reg. št. 15843, izdala UE Ajdovščina.
gnf-91316

Zavarovalne police

Bahor Robert, Zorenci 6, Črnomelj, zava-
rovalno polico, št. 870250, izdala zavaroval-
nica Tilia d.d. gnz-91246

Bokavšek Boris, V Radno 46, Brezovica
pri Ljubljani, zavarovalno polico, št. 901056,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gne-91467

Durakovič Fadil, Trg Prešernove brigade
6, Kranj, zavarovalno polico, št. 870570,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gno-91407

Džuver Sara, Glinškova ploščad 18, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 284928, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gne-91167

Fojkar Špela, Ulica bratov Učakar 120,
Ljubljana, zavarovalno polico, št.
00101423969, izdala zavarovalnica Slove-
nica d.d. gnc-91644

Fritz Nada, R. Mahniča 11, Ankaran –
Ankarano, zavarovalno polico, št. 0966717.
gnz-91121

Hočevar Suzana, Obrežje 61, Radeče,
zavarovalno polico, št. 00101490179, izda-
la zavarovalnica Slovenica d.d. gnu-91105

Jelenc Ivan, Javornik 30, Štore, zavaro-
valno polico, št. 432427, izdala zavarovalni-
ca Slovenica d.d. gnf-91616

Lovrin Tomaž, Lokve 25, Črnomelj, zava-
rovalno polico, št. 0695339, izdala zavaro-
valnica Tilia. gnb-91245

Kapitalska družba pokojninskega in inva-
lidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana prekli-
cuje zavarovalno polico na ime Alojz Bizjak,
Trg svobode 12a, Kobarid, zavarovalna poli-
ca št. 4063, izdala Kapitalska družba pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.
Ob-73564

Miketič Stanislav, Gorenjci 4, Adlešiči, za-
varovalno polico, št. 763513, izdala zavaro-
valnica Tilia d.d. gne-91417

Paško Rudan, Slomškov trg 18, Maribor,
zavarovalno polico, št. 493259, izdala zava-
rovalnica Slovenica d.d., filiala Maribor.
gnz-91421

SCHWARZ d.o.o. VRHNIKA, Ob progi 4,
Vrhnika, zavarovalno polico, št. 452829, iz-
dala zavarovalnica Slovenica d.d., dne 3. 10.
2001. gnv-91650

Slijepčević Jasna, Vrstna ulica 17, Notra-
nje Gorice, zavarovalno polico, št. 425660,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnx-91498

Topolovec Aleš, Zg. Gradišče 27/a, Zgor-
nja Velka, zavarovalno polico, št. 362748,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d. m-654

Tratnjek Bojan, Dupleška cesta 134, Ma-
ribor, zavarovalno polico, št. 467565, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnb-91420

Valand Franc, Nova ulica 13, Poljčane,
zavarovalno polico, št. 413488, izdala zava-
rovalnica Slovenica d.d., filiala Maribor.
gnx-91123

Zabukovec Brčvak Majda, Skrbinškova
ulica 11, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
0820406, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gng-91465

Spričevala

Ahel Rajna, Vojkova 4, Ljubljana, indeks,
št. 18971101, izdala Filozofska fakulteta v
Ljubljani. gnw-91699

Arhar Anže, Tovarniška 30, Lesce, spri-
čevalo 4. letnika Srednje lesarske šole Škof-
ja loka, lesarski tehnik, izdano leta 2000.
gng-91165

Avbar Bogdan, Vavpotičeva ulica 5, Novo
mesto, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Novo mesto, izdano leta 1972 in 1973.
gng-91240

Avbar Bogdan, Vavpotičeva ulica 5, Novo
mesto, spričevalo o zaključnem izpitu Gim-
nazije Novo mesto, izdano leta 1973.
gnf-91241

Benedetti Evgen, Gorenje 4/a, Postojna,
spričevalo 1. in 2. letnika Zavoda za uspo-
sabljanje slušno in govorno prizadetih, poklic
obdelovalec kovin. gnl-91135

Berdajs Aleš, Vevška cesta 29/a, Ljublja-
na, spričevalo 1. letnika Srednje šole tiska in
papirja. gnc-91144
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Bernot Igor, Preserje, Kajuhova ulica 17,
Radomlje, spričevalo 1. letnika ZUIM, izda-
no leta 1998/99. gng-91440

Čotar Anamarija, Ivana Turšiča 5, Seža-
na, maturitetno spričevalo Gimnazije Postoj-
na, izdano leta 1972. gnb-90995

Delić Adel, Šalek 95, Velenje, spričevalo
1. letnika Poklicne in tehniške strojne šole,
Šolski center Velenje, izdano leta 2002.
gnm-91709

Drev Jože, Sp. Polskava 99, Pragersko,
spričevalo o zaključnem izpitu SERŠ Mari-
bor, izdano leta 1976/77. m-667

Drozg Nuša, Ciglence 21/a, Spodnji Du-
plek, spričevalo 3. letnika Srednje ekonom-
ske šole Maribor, izdano leta 2002. m-660

Druškovič Vojteh, Bistriška cesta 41, Po-
ljčane, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje tehnične šole Maribor – elektro šibki tok,
izdano leta 1976. m-658

Filipovič Pero, Kardeljev trg 3, Velenje,
spričevalo Šolskega centra Velenje, Rudar-
sko tehnične šole, rudarski tehnik, izdano
leta 1985, izdano na ime Filipovič Branko.
gnl-91360

Fluher David, Jadranska 15, Ptuj, spriče-
valo šole Olga Meglič, Ptuj, izdano leta
1982/83. gnf-91116

Gaber Bernarda, Začret 5/a, Škofja vas,
indeks, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani
dne 30. 9. 1984 na ime Paušič Bernarda.
gnj-91062

Garbajs Anja, Litijska 323, Ljubljana-Do-
brunje, spričevalo o zaključnem izpitu Gim-
nazije Ledina, izdano leta 1993. gnw-91499

Gerič Igor, Velika loka 10/a, Velika Loka,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje kemijske
šole Maribor, izdano leta 1990 in 1991.
gny-91447

Golob Nejc, Spodnji Rudnik I/17, Ljub-
ljana, spričevalo 4. letnika Srednje ekonom-
ske šole, izdano leta 2002. gnm-91059

Gorenc Nataša, Šmihel 33, Novo mesto,
spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika ter zaključni
izpit Srednje ekonomske šole Novo mesto,
smer upravni tehnik, izdano leta 1993, 1994,
1995 in 1996. gng-91115

Grčar Tomaž, Župančičeva 1, Dob, di-
plomo SENŠRM Kamnik, št. I-PF/7, izdana
25. 6. 1985. gnr-91629

Gregorka Erik, Ob potoku 52, Vrhnika,
spričevalo o končani OŠ Ivan Cankar Vrhni-
ka, izdano leta 1993. gnt-91302

Grešovnik Alojz, Glavni trg 18, Slovenj
Gradec, spričevalo o zaključnem izpitu Te-
hniške elektro šole – jaki tok, izdal Rudarski
šolski center v Velenju, izdano leta 1980.
gno-91182

Grosman Simona, Gubčeva cesta 25, Ra-
denci, indeks, št. 61179752, izdala Peda-
goška fakulteta v Mariboru. gnp-91031

Hamelmann Fani, Bremen, Nemčija, spri-
čevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Moste, izda-
no leta 1973 in 1974, izdano na ime Kurent
Frančiška. gnx-91323

Hozjan Tomaž, Gaberje 137, Lendava –
Lendva, indeks, št. 26103820, izdala Fakul-
teta za gradbeništvo in geodezijo.
gnu-91676

Hrnjak Ksenia, Cesta bratstva in enotno-
sti 5, Metlika, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Črnomelj, izdano leta 1991, izdano na ime
Hrnjak Senka. gnt-91652

Hunjadi Anže, Šmalčeva ulica 6, Medvo-
de, spričevalo 1. letnika ŠC PET, izdano leta
2001. gnj-91137

Jerala Jerica, Virmaše 190, Škofja Loka,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole eko-
nomske in družboslovne usmeritve Kranj,
Upravno-administrativna šola, izdano leta
1985 in 1986. gno-91307

Junc Irena, Gorenje mokro polje 8/a,
Šentjernej, letno spričevalo 1. letnika Sred-
nje tekstilne šole Metlika, št. II-T/412, izda-
no 23. 6. 2000. gni-91113

Kajzer Denis, Spodnji trg 16, Lovrenc na
Pohorju, spričevalo 1., 2. in 3. letnika SERŠ
Maribor za poklic elektrikar-elektronik, izda-
no leta 1995, 1996 in 1997. m-670

Karba Peter, Iršičeva 13, Maribor, indeks,
št. 25006229, izdala Fakulteta za arhitektu-
ro. gnc-91494

Kavaš Žiga, Sp. Besnica, Pišnica 18,
Zgornja Besnica, izkaz o uspehu OŠ Straži-
šče, spričevalo od 1. do 7. razreda, izdan
leta 1996. gnk-91411

Klenovšek Miha, Dobovec 23/b, Dobo-
vec, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije in
ekonomske srednje šole Trbovlje, izdano le-
ta 1998 in 1999. gnz-91171

Klenovšek Miha, Dobovec 23/b, Dobo-
vec, maturitetno spričevalo Gimnazije in eko-
nomske srednje šole Trbovlje, izdano leta
1999. gny-91172

Knuplež Božo, Malečnik 132, Malečnik,
maturitetno spričevalo Srednje gradbene šo-
le, gradbeni tehnik, izdano leta 1984 v Mari-
boru. m-652

Kociper Nina, Zagrad 85/a, Celje, spri-
čevalo o zaključnem izpitu št. 146, izdano
14. 6. 2002. gny-91097

Kos Blaž, Cankarjeva 24, Lenart v
Slov.goricah, spričevalo 1. letnika Srednje
trgovske šole Maribor, izdano leta 1999.
m-656

Kravanja Dragomir, Podklopca 13, Bo-
vec, spričevalo od 1. do 4. letnika ter spriče-
valo o zaključnem izpitu št.I-TEH.- 862 z dne
30. 8. 1984, izdal TSŠC Branko Brelih v
Novi Gorici, izdano leta 1980 do 1984.
gns-91528

Krejić Dragan, Jakčeva ulica 43, Ljublja-
na, spričevalo 8. razreda OŠ Karel Destov-
nik Kajuh, izdano leta 1998. gnu-91026

Križ Vesna, Ul. Hermana Potočnika 41,
Ljubljana, indeks, št. 41045931, izdala Fa-
kulteta za organizacijske vede Kranj.
gnn-91408

Kunej Igor, Kolodvorska cesta 2/b, Men-
geš, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole, št. 245, izdano leta 1993.
gnd-91418

Kuplenk Mihael, Vrh pri Pahi 3, Otočec,
izkaz o šolskem uspehu OŠ Otočec, izdan
24. 6. 1998. gnn-91383

Lomovšek Mojca, Jakčeva ulica 39, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole za
farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, izdano le-
ta 1999/2000. gnx-91273

Lušo Niko, Cesta na Roglo 17, Zreče,
letno spričevalo 2. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Celju, izdano leta
2000/2001. gni-91063

Mally Suzana, Cesta na Roglo 11/c, Zre-
če, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje gradbene
šole Maribor, smer črkoslikar, izdano leta
1993, 1994 in 1995. m-650

Marolt Maja, Cankarjeva 46, Radovljica,
spričevalo o končani OŠ Ljudske univerze
Radovljica, izdano leta 2001. gns-91232

Mesarič David, Pečke 30/a, Makole, di-
plomo Srednje šole elektro tehn. in rač.
usmeritve, smer elektrikar-elektronik, izdana
leta 1991. m-653

Mlakar Manuela, Podvin pri Polzeli 34/b,
Polzela, indeks, št. 61124680, izdala Peda-
goška fakulteta Maribor. m-666

Nedog Natalija, Divjakova ulica 18, Mi-
klavž na Dravskem polju, spričevalo 3. letni-
ka Srednje zdravstvene šole Maribor, izdano
leta 1996. m-665

Nikolov Vlatko, Dobja vas 197/a, Ravne
na Koroškem, spričevalo o zaključnem izpitu
izdano v Slovenj Gradcu, št. 71, izdano 24.
6. 1993. gnh-90993

Pavlović Blaško, Medvedova cesta 8,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje grad-
bene šole, izdano leta 2000. gnk-91311

Pergar Andrej, Vinje pri Moravčah 1, Mo-
ravče, spričevalo 1. letnika Srednje šole
Domžale, izdano leta 1996/97. gnf-91216

Perklič Sebastjan, Dolenja vas 45/b, Za-
gorje ob Savi, spričevalo 3. in 4. letnika Sred-
nje policijske šole, izdano leta 1998 in 1999.
gnn-91483

Perš Žiga, Pivola 20, Hoče, spričevalo 3.
letnika III. gimnazije Maribor, izdano leta
2002. m-659

Petric Simona, Cesta proletarskih brigad
62, Maribor, obvestilo o uspehu pri maturi I.
gimnazije Maribor, izdano leta 1997. m-661

Podpečan Janez, Gorica pri Šmartnem
56/a, Celje, indeks, št. 83025130, izdala
EPF Maribor. m-662

Poljanec Darja, Livold 27/b, Kočevje, in-
deks, št. 18910274, izdala Filozofska fakul-
teta. gnf-91466

Poljanšek Andraž, Dražgoška ulica 5, Ži-
ri, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
agroživilske šole, izdano leta 2000.
gng-90965

Poročnik Zvonka, Pameče 170, Slovenj
Gradec, maturitetno spričevalo Srednje
zdravstvene šole Slovenj Gradec, izdano leta
1980/81, izdano na ime Mirkac Zvonka.
gnn-91133

Prevec Robert, Kratka pot 1, Vojnik, di-
plomo Srednje elektro šole, Center srednjih
šol Velenje, izdana leta 1985. gnz-90996

Primožič Tina, Britof 128, Kranj, letno
spričevalo 1. letnika Srednje biotehniške šo-
le Kranj, izdano leta 1999/2000. gnl-91410

Pustovrh Saša, Smerdujeva ulica 18,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Ljubljana Šiška, izdano leta 1998.
gnu-91301

Regent Nataša, Kamniška cesta 12, Dom-
žale, spričevalo o končani OŠ OŠ Domžale,
št. 767/99-IV, izdano 15. 6. 1999.
gnr-91479

Sinjur Nada, Petrušnja vas 10/a, Šentvid
pri Stični, spričevalo o zaključnem izpitu Gim-
nazije Josipa Jurčiča Stična, izdano leta
1979. gnh-91118

Sodja Zdravko, Češnjica 46/a, Srednja
vas v Bohinju, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje lesne šole Škofja Loka, izdano leta
1978. gnp-91631

Sušnik Tjaša, Demšarjeva 19, Ljublja-
na-Šentvid, spričevalo 3. letnika Srednje bio-
tehnične šole Kranj, smer cvetličar.
gnf-91391

Sušnik Vitomir, Staneta Severja 11, Mari-
bor, spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ,
izdano leta 1983. m-651
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Ščukovt Ajda, Maroltova ulica 14, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ Milan Šuštaršič,
izdano leta 2002. gnf-91291

Šel Damjan, Zgornje Laše 38, Loče pri
Poljčanah, spričevalo o zaključnem izpitu
Strojne šole Maribor, smer finomehanik, iz-
dano leta 2000. m-657

Šelih Dušan, Kamnogoriška cesta 55,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Gim-
nazije Vide Janežič Poljane, št. E 128-82,
izdano 28. 6. 1982. gni-91438

Šfiligoj Žibert Mojca, Tomšičeva 11, Slo-
venj Gradec, indeks, št. 18960052, izdala
Filozofska fakulteta v Ljubljani, indeks za do-
diplomski in podiplomski študij, smer psiho-
logija, leto vpisa 1991 in 1997. gnp-91531

Šikman Marina, Cesta komandanta Sta-
neta 21, Medvode, spričevalo o končani OŠ
Medvode, izdano leta 2002. gnq-91455

Škrlj Špela, Brodarjev trg 5, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za farmaci-
jo, kozmetiko in zdravstvo, izdano leta 2001.
gnj-91162

Špeglič Milena, Dol pod Gojko 3, Fran-
kolovo, zaključno spričevalo, poklic ekonom-
sko komercialni tehnik, izdano leta 1998.
gnh-91114

Šterk Alojz, Delavska 18, Ljubljana, di-
plomo Srednje šole Črnomelj, izdana leta
1983. gnv-91229

Šumenjak Boštjan, Zamušani 20/a, Gori-
šnica, spričevalo 1. letnika Srednje šole kme-
tijske mehanizacije Maribor, izdano leta
2001/2002. m-668

Šumiga Irena, Cesta II. grupe odredov
25, Celje, spričevalo Poslovno komercialne
šole Celje, podjetniško poslovanje – poslov-
ni tajnik, izdano leta 1999/2000.
gnd-91168

Tekavc Nuša, Vodopivčeva 5, Domžale,
izkaz o šolskem uspehu OŠ Domžale, št.
VII/22, izdan 24. 6. 1997 na ime Tekavc
Anže. gnu-91630

Tekavc Nuša, Vodpopivčeva 5, Domžale,
izkaz o šolskem uspehu OŠ Domžale, št.
VII/529, izdan 21. 6. 2002 na ime Tekavc
Katja. gno-91632

Uršnik Erika, Otiški vrh 16, Šentjanž pri
Dravogradu, spričevalo 2. letnika Poklicne
šole – trgovec, ŠC Slovenj Gradec.
gnf-91641

Valentinčič Mitja, Rode 4, Deskle, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonom-
ske in trgovske šole, izdano leta 1999.
gnr-91279

Veber Blaž, Podkoren 7, Kranjska Gora,
potrdilo o končani Srednji turistični šoli.
gnj-91112

Vetrih Sašo, Vitovlje 45/a, Šempas, spri-
čevalo o končanem 5. razredu OŠ Šempas.
gnc-91119

Vezjak Suzana, Tepanjski vrh 23, Sloven-
ske Konjice, diplomo št. 123, izdala Srednja
šola za gostinstvo in turizem v Celju dne 27.
6. 1984, poklic kuhar. gnn-90983

Vohar Cvetka, Dokležovje, Trate 31, Bel-
tinci, spričevalo o končani OŠ Bakovci, izda-
no 20. 6. 1965. gns-91253

Zabavnik Franc, Špitalič 18, Motnik, spri-
čevalo 1., 2. in 3. letnika ter diplomo DDU
Univerzum, Poklicna kovinarska šola, izdano
leta 1982, 1983 in 1984. gnf-90991

Zagorac Martina, Kvedrova 12, Koper –
Capodistria, spričevalo o končani OŠ izdala
Ljudska univerza Koper, izdano leta 1996.
gnk-90986

Zajec Urška, Kogejeva ulica 15, Ljublja-
na, indeks, št. 18920353, izdala Filozofska
fakulteta. gne-91342

Zupan Ančka, Zgornje Duplje 14/a, Du-
plje, spričevalo 3. letnika in spričevalo o za-
ključnem izpitu Tekstilnega centra Kranj, Po-
klicna tekstilna šola, izdano leta 1974, izda-
no na ime Šparovec Ančka. gni-91488

Zupanc Franc, Zgornje Pirniče 45/b,
Medvode, spričevalo o zaključnem izpitu
Gradbenega šolskega centra Ivana Kavčiča
v Ljubljana, vajenska šola, izdano leta 1962.
gnn-91583

Žargi Jure, Štula 13/b, Ljubljana, spriče-
valo 2. letnika Srednje ekonomske šole Ljub-
ljana, izdano leta 2000/2001. gne-91292

Žigon Metka, Selo 29/a, Črniče, spriče-
valo 3. letnika Srednje šole Veno Pilon Aj-
dovščina, smer izobrazbe – gimnazija, izda-
no leta 2000. gnl-91635

Žižek Bogomir, Ob ribniku 78, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje kovinarske
strojne šole Maribor, izdano leta 1980/81.
m-655

Žlogar Irena, Ragovska 14, Novo mesto,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje eko-
nomske šole v Novem mestu, izdano leta
1979. gnl-91335

Ostali preklici

Benulič Atos, Parecag 121, Sečovlje –
Sicciole, potrdilo o usposobljenosti za vodi-
telja čolna, št. 02/13-7528/94. gnb-91120

Čas Uroš, Pugljeva ulica 2, Ljubljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 21016327, izdala
FDV. gnd-91193

Črnugelj Roman, Planinska 15, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnj-91687

Dolžan Jani, Iršičeva 8, Maribor, delovno
knjižico, reg. št. 7358, izdana leta 1995 v
Mariboru. m-669

Erjavec Ines, Vojkova 71, Ljubljana, de-
lovno knjižico. gnf-91691

Erjavec Romana, Nad predorom 4, Šmar-
je-SAP, dijaško izkaznico, izdala izdala Eko-
nomska šola Ljubljana. gnl-91035

Fras Janez, Moravci 60, Mala Nedelja,
delovno knjžico, reg. št. 2915, ser. št.
159013, izdana 7. 3. 1977. gnt-91252

Gasparini Tanja, Bratovševa ploščad 38,
Ljubljana, delovno knjižico. gnl-91160

Gazibara Meisad, Ulica Pohorskega ba-
taljona 10, Ljubljana, delovno knjižico.
gnr-91704

Grandovec Anton ml. s.p., AVTOPRE-
VOZNIŠTVO, Cesta 15, Videm-Dobrepolje,
potrdilo o registraciji za vozilo Citroen Jum-
per 35LH 2.2HDi, št. šasije VF7ZCRM-
NC17047450, št. ECL 1730 z dne 28. 5.
2002. gnj-91037

Grčar Tadej, Loke 34/a, Kisovec, izjavo
o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 1024419. gnm-91634

Horvat Mitja, Opekarska cesta 10, Vrhni-
ka, delovno knjižico. gnr-91054

Hozjan Avgust, Ihan, Emonska I. ulica 1,
Domžale, delovno knjižico. gnq-91684

Hribar Miha, Pot Draga Jakopiča 28, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gng-91690

Jakljević Viliem, Adlešiči 17/a, Adlešiči,
vpisni list za čoln, št. 02/03-6688/94, izdan
5. 9. 1994. gnn-91633

Jamnik Katarina, Pod hruško 1, Ljublja-
na, dijaško izkaznico, izdala izdala Ekonom-
ska gimnazija v Ljubljani. gnu-91480

Jereb Špela, Begunjska 6/a, Lesce, de-
lovno knjižico izdano na ime Gradišek Špela.
gne-91242

Karba Peter, Iršičeva 13, Maribor, štu-
dentsko izkaznico, št. 25006229, izdala Fa-
kulteta za arhitekturo. gnb-91495

Kavs Dušan, Vidolijeva 3, Piran – Pirano,
vpisni list za čoln, št. 02/03-3452/94, reg.
oznaka čolna KP-589. gnd-91243

Kocen Dragica, Rinčetova graba 1, Ljuto-
mer, delovno knjižico reg. št. 2195175, ser.
št. 88592, izdana v Ljutomeru 14. 5. 1975.
gnu-91251

Koncilija Branka, Moste 71/a, Komenda,
delovno knjižico. gnh-91689

Kos Slavko s.p., Prevozi in gostinstvo,
Podbevškova 2, Novo mesto, izvod licence
za vozilo M.A.N. 19.372 FL z reg. oznako
NM D2-079, izdala OZS dne 19. 11. 2001,
št. licence
0 0 4 3 6 9 / 1 3 7 3 7 / 0 2 - Z R 4 8 / 1 9 9 9 .
gnm-91534

Kovač Srečko, Pot v smrečje 24, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnb-91695

Kozin Nina, Gregorinova 12, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 25006238, izdala
Fakulteta za arhitekturo. gnm-91659

Kranjčević Andrej, Tominškova ulica 61,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
64990107, izdala Fakulteta za elektrotehni-
ko. gni-91263

Krznar David, Kersnikova 5, Ljubljana, iz-
javo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vo-
zila, št. A 1293003. gnm-91409

Leban Tatjana, Tesovnikova 40, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnd-91693

Legiša David, Planinska cesta 27, Ljub-
ljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-1448/00. gnd-91643

Maravić Igor, Plešičeva ulica 23, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 19935239, iz-
dala Ekonomska fakulteta. gng-91090

Mavri Almira, Slap ob Idrijci 37/p, Slap
ob Idrijci, izjavo o ustreznosti in tehnični brez-
hibnosti vozila, št. A 1134859. gnl-91393

MECUM d.o.o., Litijska cesta 43, Ljublja-
na, veljavnost izdane licence za prevoze v
cestnem prometu št. 0003115/47, izdala
GZS dne 22. 6. 1998 za opravljanje prevo-
zov stvari in oseb za lastne potrebe.
gnl-91460

Merdanović Ale, Celovška cesta 264,
Ljubljana, delovno knjižico. gni-90988

Milanovič Igor, Grablovičeva 24, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnc-91694

Novak Miha, Vodnikova cesta 207, Ljub-
ljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Po-
ljane. gnm-91338

Pavlovič Andrej, Gorenja Pirošica 12,
Cerklje ob Krki, delovno knjižico št. 7566.
gnx-91248

Plut Robert, Maurerjeva 7, Ljubljana, de-
lovno knjižico. gnk-91686

Podlesnik Goran, Prušnikova 22, Mari-
bor, delovno knjižico, reg. št. 17271, izdana
leta 2001 v Mariboru. m-663

Prevec Robert, Kratka pot 1, Vojnik, de-
lovno knjižico. gnv-91000

Rajapakse Jerina Damjan, Medenska ce-
sta 56, Ljubljana-Šentvid, študentsko izkaz-
nico, št. 71990448, izdala Biotehniška fa-
kulteta v Ljubljani. gnx-91673
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Rajh Simona, Slovenska 22, Maribor, štu-
dentsko izkaznico, št. 41042169, izdala Fa-
kulteta za organizacijske vede v Kranju.
gnr-91379

Rebolj Alojzij, Sela pri Šmarju 17/a, Gro-
suplje, delovno knjižico. gnc-91069

Rekar Milena, Utik 8, Vodice, delovno
knjižico. gni-91688

RENT A CAR IN TAXI 2000, Leskovšek
Janja s.p., Ižanska cesta 262, Ljubljana, li-
cenco št. 009558/944/06-BGD38/2002,
za vozilo Daewoo Leganza 2.0 z reg. oznako
KR A7-540, izdala OZS. gnz-91696

Republika Slovenija, Ministrstvo za finan-
ce, Davčna uprava Republike Slovenije, Dav-
čni urad Ptuj, preklicuje blok “Potrdilo o vpla-
čilu davkov in drugih obveznih dajatev v po-
stopku prisilne izterjave” od št. 300701–
300750, MF DURS – Obr. št. 30.
Ob-73482

Ritlop Ivan s.p., Sodarska 3, Črenšovci,
licenco za opravljanje javnega prevoza št.
359/306-LM32/1997, izdala OZS za vozilo
Mercedes-Benz LP1519 z reg. oznako MS
37-04A. gnn-91283

Skerlovnik Matej, Na Šancah 30, Ravne
na Koroškem, študentsko izkaznico, št.
71108840. m-664

Sladič Jovo, Rožanska ulica 5, Ljubljana,
delovno knjižico. gne-91692

SREDNJA POMORSKA ŠOLA, Pot po-
morščakov 4, Portorož – Portorose, vpisni list
za čoln št. 01/03-1351/200, za čoln Neptun
I, z reg. oznako PI 90, izdala URSP, izpostava
Piran dne 30. 11. 2000. gnl-91585

Stanković Goran, Poštna ulica 5, Vrhni-
ka, delovno knjižico. gnp-91706

Starčič Denis, Tržaška cesta 482, Brezo-
vica pri Ljubljani, potrdilo o usposobljenosti
za voditelja čolna, št. 02/13-2515/97,
VČ-1732/97. gnm-91159

Stojan Valentin, Blejska Dobrava 110,
Blejska Dobrava, potrdilo o usposobljenosti
za voditelja čolna, št. 02/13-5334/99.
gnp-91406

Šašič Ines, Razlagova 24, Maribor, ura-
dno potrdilo za registracijo vozila Renault Twi-
ngo 1.2, št. šasije VF1C068A526748601,
ocarinjeno po KV 60911, dne 6. 5. 2002.
gnk-91336

Širec Barbara, Trubarjeva cesta 6, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gni-91413

Širec Ivanka, Trubarjeva cesta 6, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnj-91412

Škrjanec Viktor, Cesta svobode 43, Bled,
delovno knjižico. gnc-91419

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor dr. Matjaž Nahtigal – Založnik Uradni
list RS, d.o.o. – Direktorica Erika Trojer – Priprava Uradni list RS, d.o.o., Tisk Tiskarna

SET, d.d., Vevče – Internet http://www.uradni-list.si  – e-pošta: info@uradni-list.si

Špindler Milena, Pot čez gmajno 98,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
41043429, izdala Fakulteta za organiza-
cijske vede Kranj. gnw-91649

Šterk Alojz, Delavska 18, Ljubljana, de-
lovno knjižico. gnu-91226

Štukelj Sandio, Studenec 35, Ljublja-
na, delovno knjižico. gnl-91685

Terzič Biljana, Gažon 97, Šmarje, de-
lovno knjižico. gnu-91001

TRGOAVTO – TRGOVINA d.d., Prista-
niška 43/a, Koper – Capodistria, uradno
potrdilo za registracijo motornega kolesa
Piaggio sfera RST 125, št. šasije
ZAPM0100000014587. gnu-91376

Urbančič Boštjan, Blasov breg 27, Ljub-
ljana, vpisni list za čoln, št.
01-03468/1-1991, izdano 24. 7. 1991,
reg. oznaka čolna IZ 1053. gnb-91170

Vežnaver Daniel, Kozlovičeva 1, Koper
– Capodistria, delovno knjižico.
gnc-91244

Vrhovnik Blaž, Gabrče 7, Vrhnika, štu-
dentsko izkaznico, št. 22051790, izdala
Fakulteta za šport. gne-91492

Zore Stanislav, Ribnik 30, Kisovec, iz-
javo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1115421. gnt-91502
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